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5 BAB V KONSEPTUALISASI DAN TRANSFORMASI 
KONSEPTUALISASI DAN TRANSFORMASI 

 

 Konsep Dasar 

 Rumusan Konsep Dasar 

 Kawasan wisata Telaga Sarangan yang kepemilikan tanahnya dimiliki 
beberapa instansi, dan lokasinya juga berdekatan dengan permukiman 
masyarakat. 

 Di Telaga Sarangan terdapat beberapa spot wisata didalamnya seperti 
: wisata bukit, wisata air, wisata belanja dan kuliner dan wisata 
budaya. 

 Seperti halnya tempat wisata pengunjungnya berasal dari seluruh 
indonesia bahkan mancanegara yang memiliki suku, budaya dan 
status sosial yang berbeda-beda. 

 Spot wisata yang tidak dikelola dengan baik, sehingga tiap spot wisata 
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koneksi dengan spot wisata lainnya, 
sehingga menimbulkan ketidakteraturan didalamnya. 

 Penjelasan Konsep Dasar 
Konsep dasarnya adalah “Unity in Deversity“, konsep dasar ini 

dipilih karena cocok dan mencerminkan kondisi yang terjadi pada objek 
yang memiliki keragaman didalamnya namun saling menjaga dan 
melengkapi satu sama lain, contohnya seperti : 

Konsep yang memiliki makna ‘Menyatukan Keberagaman’ ini 
berasal dari fungsi objek wisata yang menampung kegiatan wisatawan 
dan tempat wisata. Konsep “Unity in Diversity” diambil dengan tujuan 
untuk memangkas batas/jarak antara objek wisata dan mewadahi spot 
potensi wisata yang dikelola secara individu dan tidak 
berkesinambungan. 

Penerapan konsep “Unity in Diversity” tidak hanya pada sistem 
pada ruang, tetapi juga pada bentukan tatanan massa bangunan. Yang 
berdasarkan konsep tadi memiliki fungsi rekreasi, komersil, dan 
konservasi. Massa pada setiap fungsi memiliki ciri tersendiri yang 
berbeda dengan massa bangunan fungsi lainnya. Meskipun demikian 
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massa-massa tersebut tetap kontekstual dan saling terhubung terhadap 
massa-massa pada fungsi yang lain. 

 

 Konsep Penataan Tapak 

 Konsep Pemanfaatan Eksisting Tapak 
1. Sentra Oleh-oleh dan Gedung parkir 

 
Gambar 5.1 Sentra Oleh-oleh dan Gedung parkir 

Bentuk tapak yang memanjang dari timur ke arah barat, 
penempatan objek bangunan diletakkan di sisi sebelah barat site hal 
ini bertujuan untuk memudahkan sirkulasi pengunjung dari tempat 
parkir menuju area telaga. 

2. Sentra kuliner 

 
Gambar 5.2 bangunan Sentra kuliner 
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Bangunan sentra kuliner ini direncanakan dengan konsep elevated, 
bangunan ini di letakkan di atas jalan pada luar area taman sebagai 
bentuk solusi penertiban PKL yang berjualan di trotoar jalan yang 
mengganggu pengguna jalan dan visibilitas area taman karena 
tertutup kios, dan penempatan bangunan ini memungkinkan 
pengunjung mendapatkan view terbaik kearah telaga sebagai daya 
tarik wisata kuliner.  

 Konsep Peraturan Setempat 
Data eksisting, peraturan dan perhitungannya adalah sebagai berikut : 
1. Peraturan pemanfaatan ruang : 

 KDB maksimum     : 65 % 

 KLB maksimum    : 1,3 

 KDH maksimum    : 10 % 

 Tinggi bangunan maksimal   : 10 meter 
 GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) : 

o Jalan kolektor adalah 10 m 
o Jalan lokal primer adalah 8 m 
o Lingkungan adalah 6 m 

 Garis sempadan danau   : 50 meter 
 Luasan lahan yang diizinkan   : 10% 

2. Data eksisting : 
 Luas telaga      : ± 28,7 hektar 

 Keliling telaga    : ± 2,153 meter 

 Lebar jalan lingkar telaga 
o Panjang     : ± 2,21 Km 
o Lebar      : 3 - 6 meter 

 Lebar jalan wisata 
o Panjang     : ± 1 Km 
o Lebar      : 3 - 9 m 

 Luas lahan Sentra Oleh-oleh & Gedung Parkir: ± 7.106 m² 

 Luas lahan Sentra Kuliner   : ± 3.010 m² 
3. Perhitungan : 

A. Sentra Kuliner 
 Perhitungan Luasan lahan di dalam garis sempadan danau 

= 2,153 x 50 = 107.650 x 10% = 10.765 m² 
 Perhitungan KDB Sentra Kuliner : 

3.010 x 65 % = 1956 m² 
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 Perhitungan KLB Sentra Kuliner : 
3.010 x 1,3 = 3913 m² 

 Perhitungan KDH Sentra Kuliner : 
3.010 x 10 % = 301 m² 

 GSB Sentra Kuliner : 
½ lebar jalan + 1 = ½ x 3 m + 1 = 2,5 m 

B. Sentra Oleh-oleh & Gedung Parkir  
 Perhitungan KDB Sentra Oleh-oleh & Gedung Parkir : 

7.016 x 65% = 4.560,4 m² 
 Perhitungan KLB Sentra Oleh-oleh & Gedung Parkir : 

7.016 x 1,3 = 9.120,8 m² 
 Perhitungan KDH Sentra Oleh-oleh & Gedung Parkir : 

7.016 x 10% = 701,6 m² 
 GSB Gedung parkir:  

½ lebar jalan + 1 = ½ x 3 m + 1 = 2,5 m 
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 Konsep Entrance dan Pencapaian Pada Tapak 
1. Entrance pada objek wisata Telaga Sarangan di buat menjadi 2 dengan 

fungsi sebagai berikut : 

 
Gambar 5.3 Peta dan pola sirkulasi kendaraan kawasan wisata 

A. Entrance Kawasan 

 
Gambar 5.4 Entrance pertama (eksisting) 

Entrance pertama berlokasi jauh dari objek wisata berfungsi 
sebagai penanda telah memasuki kawasan wisata Telaga Sarangan, 
hal ini dimaksudkan sebelum memasuki area objek wisata 
pengunjung dapat memesan atau mencari penginapan terlebih 
dahulu tanpa harus membayar tiket wisata dan untuk mengurangi 
kemacetan. 

B. Entrance Wisata 

Entrance kawasan 

Entrance wisata 

Jalan keluar 
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Gambar 5.5 Entrance kedua (loket wisata) 

Entrance kedua diletakkan berada dekat dengan objek wisata, 
penempatannya berada tepat setelah tempat parkir hal ini bertujuan : 

• Mengurangi kemacetan, karena jauh dari persimpangan jalan. 

• Pengunjung dapat memesan atau mencari penginapan terlebih 
dahulu tanpa harus terlebih dahulu membayar tiket wisata. 

• Memudahkan pengunjung untuk keluar masuk kawasan wisata 
tanpa harus bayar berkali-kali 

• Entrance ini berada di lantai dua gedung parkir hal ini bertujuan 
agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki dari kendaraan yang 
datang. 

Entrance wisata 

loket wisata 

Gedung parkir 

Entrance gedung parkir 
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2. Pencapaian  

Akses pencapaian menuju objek wisata Telaga Sarangan terbagi 
menjadi 3 jalur, 1 jalur utama dan 2 jalur alternatif 

 
Gambar 5.6 peta sirkulasi pencapaian pada objek wisata 

1. Jalan Sarangan, arah dari Jalan Tawangmangu-Plaosan Raya 
jalan provinsi Jawa Tengah. 

2. Jalan Sarangan II, arah dari Jalan Raya Sarangan jalan provinsi 
Jawa Timur. 

3. Jalan Wolo, arah dari jalan Jalan Sarangan Jawa Timur. 

 Konsep Sirkulasi Pada Tapak 
Sirkulasi yang diterapkan adalah sirkulasi linier, dengan sistem satu 

arah dan terpisah untuk kendaraan dan pejalan kaki, hal ini bertujuan 
untuk dapat mengatasi penumpukan pengunjung pada titik pusat wisata 
yang terjadi di jalan lingkar telaga, dan area sekitar taman baik untuk 
kendaraan maupun pejalan kaki. 

1 2 

3 
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5  
6 Gambar 5.7 pola sirkulasi linier 

7 (Sumber : nurwantoblogs.blogspot.com) 
8  

 Sirkulasi kendaraan 

 
Gambar 5.8 pola sirkulasi kendaraan pada tapak 

o Alur sirkulasi kendaraan  

 
 

 Sirkulasi Manusia 

Entrance kawasan 

Entrance wisata 

Jalan keluar 

Pulang  Parkir  

Loading dock 

Datang  

Drop off 
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Gambar 5.9 pola sirkulasi pejalan kaki 

o Alur sirkulasi manusia 

 
Jalur pejalan kaki dikonsep menggunakan sistem elevated, hal ini 

bertujuan agar pejalan kaki yang keluar masuk objek wisata tidak 
terganggu oleh kendaraan yang akan memasuki jalan lingkar telaga 
ataupun yang akan meninggalkan objek wisata.  

Sentra Kuliner 

Tempat Parkir  

Loket wisata 

Jalur pejalan kaki 
lingkar telaga 

Sentra oleh-oleh 

Loket wisata 
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Gambar 5.10 sirkulasi pejalan kaki (atas) dan kendaraan 
(bawah) pada jalan penghubung dari gedung parkir, loket 

menuju sentra kuliner, dan perairan telaga 

Jalur pejalan kaki di jalan lingkar telaga tidak dibuat dengan 
konsep elevated, akan tetapi dipisah secara horizontal bersebelahan 
dengan jalur kendaraan, hal ini dikarenakan konsep elevated  dapat 
mengurangi keindahan panorama Telaga Sarangan. 

 
Gambar 5.11 sirkulasi pejalan kaki (kiri) dan sirkulasi 

kendaraan (kanan) pada Jalan Lingkar Telaga 
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 Konsep View Pada Tapak 

 
Gambar 5.12 view menuju perairan telaga dari sentra kuliner 

Berdasarkan analisa persyaratan ruang, Sentra kuliner adalah 
bangunan yang sangat membutuhkan view pemandangan sebagai nilai 
jual dan penarik minat pengunjung untuk menuju sentra kuliner, orientasi 
bangunan sentra kuliner di fokuskan untuk mendapatkan view terbaik 
dari Telaga Sarangan dan gunung Lawu. 

 Konsep Parkir Pada Tapak 
Tempat parkir kendaraan wisatawan masih berlokasi ditempat yang 

sama, dengan penambahan kapasitas dan penambahan area komersil 
kios-kios souvenir, kios buah dan sayuran. 

 Pola perletakan parkir kendaraan dalam gedung parkir 
Peletakan parkir kendaraan menggunakan konfigurasi tegak lurus dua 
arah. 
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Gambar 5.13 Pola perletakan parkir tegak lurus dua arah 

(Sumber : Data Arsitek Jilid 2) 
 

 Pola sirkulasi dan peron dalam gedung parkir 
Pola sirkulasi dalam gedung parkir cenderung menggunakan sirkulasi 
vertikal, yaitu menggunakan ramp untuk naik atau turun, penggunaan 
pola sirkulasi tanjakanan berefisiensi tinggi akan menghemat tempat 
dan lebih tinggi tingkat keamanannya. 

 
Gambar 5.14 tanjakanan berefisiensi tinggi 

(Sumber : Data Arsitek Jilid 2) 

 Konsep Lansekap Pada Tapak 
A. Soft material 

Vegetasi pada tapak mempunyai 4 fungsi yaitu; mempercantik 
kawasan, sebagai pengarah pengunjung, dan mengurangi panas dan 
polusi dari kendaraan. 
 Mempercantik bangunan 
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Gambar 5.15 tanaman rambat Ivy  
(Sumber : Poppy'sHomeandGarden.com) 

 

 
Gambar 5.16 rumput gajah mini 

(Sumber : tukangkuli.com) 
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Gambar 5.17 pohon palem 

(Sumber : arsitur.com) 

 Pengarah pengunjung 

 
Gambar 5.18 pohon Thuja 

 Pengurang panas dan polusi. 
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Gambar 5.19 tanaman rambat Ivy  
(Sumber : Poppy'sHomeandGarden.com) 

 
Gambar 5.20 tanamn Lidah mertua 

(Sumber : kompas.com) 

 
B. Hard material 

Material yang digunakan untuk jalan layang pejalan kaki dan 
dermaga adalah kayu beton (concrete wood), dengan finishing kasar, 
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dan dengan struktur penyangga berupa beton bertulang dengan 
finishing aci/plester dengan lapisan cat berwarna terang. 

 
Gambar 5.21 jalur pejalan kaki dengan material kayu beton 

 
Material yang digunakan untuk jalan kendaraan dan trotoar 

adalah paving bata. 

 
Gambar 5.22 paving bata untuk jalan kendaraan dan trotoar 
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 Konsep Drainase Pada Tapak 

 
Gambar 5.23 pengolahan air hujan dengan sistem Rainwater 

Harvesting 
(sumber : pulawater.co.za) 

Sistem pengolahan air hujan pada tapak dilakukan dengan cara 
pengumpulan dan penyimpanan air hujan (Rainwater Harvesting), 
daripada membiarkannya mengalir. Air hujan dikumpulkan dari 
permukaan atap bangunan dan sebelum masuk ke tangki penyimpanan 
air hujan terlebih dulu disaring, lalu dialihkan melalui pipa dari atap ke 
tempat tangki, kolam, lubang (sumur atau lubang bor), akuifer, atau 
reservoir dengan sistem perkolasi, luapan air hujan di dialirkan ke 
selokan kawasan wisata dan diteruskan menuju drainase kota.  

Hasil dari tampungan air bisa digunakan untuk menyiram tanaman, 
mencuci piring dan irigasi.  

 Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak 
Konsep ini bertujuan untuk mengurangi intensitas kebisingan yang 

bersumber dari luar bangunan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam 
bangunan, berikut langkah-langkah yang dicapai : 

 Penanaman vegetasi berupa pohon juniperus berguna untuk merdam 
kebisingan dan memperindah fasad bangunan.  
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Gambar 5.24 pohon thuja 

 Penggunaan material yang tahan bising seperti Polyethylene 
Terephthalate (PET) yang digunakan oleh para produsen besar karena 
kemampuannya menggabungkan dan mengedapkan suara cepat. 

 
Gambar 5.25 dinding perdam suara 

(Sumber : belajarmusiku.com) 

 Menjauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan, seperti 
mushola jauh dari sumber kebisingan. 

 Konsep Utilitas Pada Tapak 

 Sistem jaringan listrik 
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Jaringan listrik utama pada objek wisata dipasok dari PLN, dan 
penggunaan Solar Panel dan Genset sebagai penyuplai listrik dalam 
keadaan darurat, ketika sumber listrik dari PLN sedang mengalami 
gangguan. 

Jaringan listrik didistribusikan keseluruh objek wisata, yang 
digunakan untuk kebutuhan penerangan dan pengopraisan fasilitas 
wisata seperti loket masuk, jalan wisata & lingkar telaga, tempat 
parkir, toilet dan mushola. 

 Sistem jaringan air bersih 
Air bersih utama pada objek wisata dipasok dari PDAM, dan 

penggunaan air penyimapanan dari air hujan digunakan sebagai air 
alternatif. 

Air bersih didistribusikan keseluruh objek wisata, yang 
digunakan untuk kebutuhan irigasi dan sanitasi pada fasilitas wisata 
seperti taman, toilet dan mushola. 

 

 Konsep Responsif Iklim Pada Tapak 
Konsep respon tapak dan bangunan dalam menanggapi panas matahari 
dan hujan adalah dengan menggunakan : 

o Green roof, atap ini dapat bertahan lebih lama dari atap 
konvensional, dapat mengurangi biaya energi dengan isolasi alami, 
menciptakan tempat peristirahatan yang nyaman bagi wisatawan, 
menyerap air hujan, berpotensi mengurangi kebutuhan akan sistem 
drainase yang rumit dan mahal. Dalam skala yang lebih luas, atap 
hijau meningkatkan kualitas udara dan membantu mengurangi 
panasa matahari kedalam bangunan.[14]  
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Gambar 5.26 Green roof pada bangunan sentra kuliner 

o Sun Shading, penggunaan sun shading pada fasade bangunan dapat 
mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan tanpa dengan 
tetap memberikan pencahayaan yang cukup. 

 
Gambar 5.27 sun shading pada bangunan sentra kuliner 

o Pepohonan yang rindang dapat mengurangi panas dari matahari, 
menyegarkan udara dan sebagai penangkal banjir dan tanah longsor 
diarea perbukitan. 

 
Gambar 5.28 pepohonan di area taman timur telaga 
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 Konsep Bangunan 

 Konsep Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Pengguna Bangunan 

1. Pengelola  

Pelaku Aktifitas   Sifat  
Kebutuhan 

ruang 

Petugas loket 
parkir 

(pengelola) 

Datang parkir Publik Tempat parkir 
Melayani pembelian 

karcis/tiket parkir 
Privat 

Pos loket 
parkir 

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

BAB & BAK Publik Toilet  

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

Petugas loket 
wisata 

(pengelola) 

Datang parkir Publik Tempat parkir 
Melayani pembayaran   

karcis/tiket  
Privat 

Pos loket 
wisata 

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

BAB & BAK Publik Toilet umum 

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

Petugas 
kebersihan 
(pengelola) 

Datang dan keluar parkir Publik Tempat parkir 
Menjaga bangunan tetap 
bersihkan baik didalam 

maupun diluar bangunan 
Publik  Semua ruang  

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

BAB & BAK Publik Toilet umum 

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

Petugas 
keamanan 

(pengelola) 

Datang dan keluar parkir Publik Tempat parkir 

Menjaga keamanan Privat 
Ruang / pos 

jaga 

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

BAB & BAK Publik Toilet umum 

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

Datang dan keluar parkir Publik Tempat parkir 
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Petugas 
servis 

(pengelola) 

Mengecek dan 
mengoprasikan pompa 

dan genset 
Privat 

Ruang genset 
dan ruang 

pompa 

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

BAB & BAK Publik Toilet umum 

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

2. Pengunjung /wisatawan 

Pelaku Kegiatan  Sifat  
Kebutuhan 

ruang 

 

Parkir Publik Tempat parkir 
Registrasi dan keluar 

obejek wisata 
Publik 

Pos loket 
Wisata 

Wisata Kuliner / makan, 
minum 

Publik Sentra Kuliner 

Wisata Belanja  Publik 
Kios souvenir, 

buah dan 
sayuran 

Registrasi dan keluar 
objek wisata 

Publik 
Pos loket 

parkir 
Wisata air / speedboat Publik Dermaga  

Wisata 
perbukitan 

Berjalan  
kaki 

Publik 
 Jalur pejalan 

kaki 
 Gazebo  

Berkuda  Publik 

 Jalur kuda 
 Kandang 

kuda 
 Tempat 

penyewaan  
kuda 

BAB & BAK Publik  Toilet  
Ibadah  Publik Mushola 

Menyewa penginapan Publik  
Hotel, pondok 
wisata, villa, 

homestay 

3. Pelaku usaha 

Pelaku Kegiatan  Sifat  
Kebutuhan 

ruang 
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Pelaku usaha 
(warung)  

Datang dan keluar 
parkir 

Publik Tempat parkir 

Membuka warung, 
mempersiapkan 

dagangan 
Privat Dapur kecil. 

Menawarkan dagangan Publik Warung  

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

BAB & BAK Publik Toilet  

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

Pelaku usaha 
(kios oleh-

oleh dan kios 
buah dan 
sayuran)  

Datang dan keluar 
parkir 

Publik Tempat parkir 

Membuka kios, 
mempersiapkan 

dagangan 
Privat back stand 

Menawarkan dagangan Publik Stand kios  

Makan & minum Publik 
Rumah makan, 
kios makanan 

BAB & BAK Publik Toilet  

Ibadah  Publik 
Mushola, 
Masjid 

Keterangan 

Warna   Kegiatan Utama 

Warna  Kegiatan Penunjang 

Warna  Kegiatan Pelengkap 

Tabel 5.1 tabel analisa pelaku, kegiatan dan kebutuhan ruang 

 Wisata belanja dan kuliner 
Kios PKL terbagi menjadi 3, yaitu kios  makan, kios souvenir dan 

kios buah  dan sayuran, jumlah PKL yang berjualan di sekitar telaga 
mencapai ±250 kios, dengan perbandingan 1:1:1= 83:83:83. Yang 
dikempokkan dalam wisata belanja (kios souvenir dan kios buah  dan 
sayuran) dan wisata kuliner,  

Wisata belanja ditempatkan di gedung parkir hal ini adalah strategi 
untuk memudahkan pengunjung untuk berbelanja souvenir atau buah 
dan sayuran sebagai oleh-oleh setelah melakukan kegiatan wisata 
alam. 
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 Gedung Parkir 
Gedung parkir ini direncanakan memiliki fungsi tambahan yang 

terhubung dengan area komersil yang didalamnya terdapat kios-kios 
buah, sayur dan kios-kios Souvenir, penempatan kios-kios ini pada 
gedung parkir difungsikan sebagai tempat belanja oleh-oleh setelah 
melakukan kegiatan wisata alam.  

 

 Konsep Sirkulasi dan tata ruang 
1. Sentra kuliner 

Berdasarkan tuntutan karakter wisata pada area jual beli maka 
o View yang menarik, menjadi magnet untuk menarik 

pengunjung.  
o Komunikatif dan sistematis yaitu adanya kejelasan arah dan 

pencapaian serta kemudahan dan kelancaran dalam 
bersirkulasi. 

Maka sirkulasi yang dipilih menggunakan pola sirkulasi linier 
dengan ruang di satu sisi 

 
Gambar 5.29 pola sirkulasi linier 

2. Kios oleh-oleh dan kios buah dan sayuran 
Berdasarkan tuntutan karakter wisata pada area jual beli maka 
o View yang menarik, menjadi magnet untuk menarik 

pengunjung.  
o Komunikatif dan sistematis yaitu adanya kejelasan arah dan 

pencapaian serta kemudahan dan kelancaran dalam 
bersirkulasi. 

Maka sirkulasi ruang dalam yang dipilih menggunakan pola 
sirkulasi linier dengan ruang di dua sisi 
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Gambar 5.30 pola sirkulasi linier 

3. Tempat parkir 
Sirkulasi di dalam menggunakan pola sirkulasi linier dengan ruang 
parkir di dua sisi 

 
Gambar 5.31 pola sirkulasi 2 arah pada tempat parkir 

 

 Konsep Hubungan Ruang 
 Gedung Parkir 

 
 
 
 

Keterangan 
Terhubung langsung : _________ 
Terhubung tidak langsung : - - - - - - - -  
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 Sentra Kuliner (wisata kuliner) 

 

 

 Konsep Besaran Ruang Pada Bangunan 
1. Besaran ruang Sentra Kuliner 

- Dengan luas tiap kios makanan = 13,5 m² 
- Kapasitas pengunjung = 12 orang 
- Dengan sirkulasi 80 % 
- Perhitungan besaran Kios makanan  

= 83 x 13,5 + (83 x 13,5 x sirkulasi 80 %) 
= 1.120,5 + (1.120,5 x 80 %) = 1.120,5 + 896,4 = 2.016,9 m² 
 

 Fasilitas  
o Toilet 

Dengan standar ruang (NAD) 
Urinoir   = 1 M²/Orang 
WC   = 3 M²/Orang 
Wastafel  = 1,5 M²/Orang 
Dengan jumlah 2 ruang toilet/lt 
Kapasitas 6 orang 
Sirkulasi 30 % 
Perhitungan besaran toilet   

Mushola  
Ruang Pompa 

Tempat Parkir 

Loket Wisata Loket Parkir 

Reservoir 
Bawah 

Reservoir 
Atas 

Sentra Oleh-
Oleh Toilet 

Ruang Keamanan 
dan CCTV 

Ruang  

Loker 

Ruang  

Istirahat kayawan  

Mushola  

Kios Kuliner Reservoir Atas 

Toilet 

Taman 
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= (urinoir 3 x 1 M²) + (wc 6 x 3 M²) + (wastafel 6 x 1,5M²) = 30 
M² + (30 x sirkulasi 30 %) = 30 + 9 = 39 M² x 2 = 78 m² 

o Mushola  
Dengan kapasitas 20 orang  
Dengan standar (NAD) 1 orang = 0,96 m² 
Sirkulasi 30 % 
Perhitungan besaran Mushola  
= 20 x 0,96+ sirkulasi (19,2 x 30%) = 19,2+5,76 = 24,96 m² 
Tempat wudhu dengan luas 16 m² 
Perhitungan total luasan mushola = 24,96 + 16 = 40,96 m² 
 

Total luasan Sentra Kuliner: 2.016,9 + 78 + 40,96 = 2.135,86 m² 
 

2. Besaran ruang Gedung parkir  
Tempat parkir kendaraan wisata terbagi menjadi 2, tempat parkir 

mobil dan motor dalam satu gedung dan bus memiliki tempat parkir 
tersendiri diluar area telaga. Jumlah kunjungan wisata pada akhir 
pekan mencapai ± 3.000 orang/hari, perbandingan kendaraan mobil, 
motor dan bus 4,5 : 4,5 : 1, dengan rincian pengunjung yang 
menggunakan mobil 1.350, motor 1.350, dan bus 300 orang. 

 
o Mobil 

 
Gambar 5.32 ukuran mobil pribadi 

(Sumber : Data Arsitek Jilid 2) 

- Jumlah pengunjung 1.350 
- Kapasitas 1-6 orang = 1.350/4 = 338 mobil 
- Standar perhitungan NAD, 1 mobil = 2,3 m x 5 m = 11,5 m² 
- Sirkulasi untuk manufer = 60 % 
- Luas parkir mobil : 

= 338 x 11,5 m² + sirkulasi (3.887 x 50 % = 1.943,5 M²) 
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= 3.887 + 1.943,5 = 5.830,5 m² 
 Motor 

 
Gambar 5.33 ukuran motor 
(Sumber : Data Arsitek Jilid 2) 

- Jumlah pengunjung 1.350  
- Kapasitas 1-2 orang = 1.350 / 1 = 1.350 motor 
- Standar perhitungan NAD, 1 motor = 0,75 x 2,25 = 1,7 M² 
- Sirkulasi untuk manufer = 60 % 
- Luas parkir mobil : 

= 1.350 x 1,7 m² + sirkulasi (2.295 x 60 % = 1.377) 
= 2.295 + 1.377 = 3.672 m² 
Total luasan tempat parkir = 5.830,5 + 3.672 = 9.502,5 m² 

 
 Sentra Oleh-oleh (Wisata belanja) 

- Dengan luas tiap kios buah dan sayur = 7,5 m² 
- Dengan luas tiap kios souvenir = 12 m² 
- Dengan sirkulasi 50 % 
- Perhitungan luas tiap kios sebagai berikut : 
- Kios buah dan sayuran = 83 x 7,5 + (83 x 7,5 x sirkulasi 50 %) 

= 622,5 + (622,5 x 50 %) = 622,5 + 311,25 = 933,75 m² 
- Kios souvenir = 83 x 12 + (83 x 12 x sirkulasi 50 %) 

= 996 + (996 x 50 %) = 996 + 498 = 1.494 m² 
Total luasan sentra oleh-oleh (wisata belanja) : 933,75 + 1.494 = 
2.882,75 m² 

 
 Fasilitas  

- Pos loket parkir double table  
Dengan dimensi ruang 1 x 1,8 m dengan jumlah 4 pos. 
Sirkulasi = 100 % 
Dengan luas total 1,8 x 4 + (1,8 x 4 x Sirkulasi100%)  
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= 7,2 + 14,4 m² = 21,6 m² 
- Toilet  

Dengan standar ruang (NAD) 
Urinoir   = 1 m²/Orang 
WC    = 3 m²/Orang 
Wastafel  = 1,5 m²/Orang 
Dengan jumlah 2 ruang toilet/lt 
Kapasitas 6 orang 
Sirkulasi 30 % 
Perhitungan besaran toilet   
= (urinoir 3 x 1 M²) + (wc 6 x 3 m²) + (wastafel 6 x 1,5m²)  
= 30 m² + (30xsirkulasi30%) = 30 + 9 = 39 M² x 2 = 78 m² 

 

 Servis 
o Ruang panel  
o Ruang pompa 

Kapasitas 2 Orang 
Perhitungan besaran Ruang pompa 
= 2 x 9 m 2 = 18 m² 

o Reservoir (roof floor)  
Kapasitas 1 ruang 
Perhitungan besaran Ruang = 30 m² 

o Reservoir (ground floor) 
Kapasitas 1 ruang 
Perhitungan besaran Ruang = 30 m² 

o IPAL (luar gedung) 
Standar ukuran ruang (TSS)  
Kapasitas 1 ruang 
Perhitungan besaran Ruang IPAL 
= 5 x 6 m² = 30 m² 
Total besaran ruang sevis = 18 + 30 + 30 + 30 = 108 m² 
 
Total luasan Gedung parkir = 9.502,5 + 2.882,75 + 21,6 + 78 + 
108 = 12.592,85 m² 

 
3. Loket masuk wisata 

- Pos loket masuk wisata double table  
Dengan dimensi ruang 1 x 1,8 m dengan jumlah 3 pos. 
Dengan luas total 1,8 x 3 = 5,4 m² 
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- Ruang tunggu kapasitas 30 orang = 1 m² x 50 = 40 m² 
- Sirkulasi 100 % 
- Total luasan loket masuk  

= 3,6 + 40 + sirkulasi (53,6 x 100 %) = 43,6 + 43,6 = 87,2 m² 
 

4. Dermaga 
- Jumlah speedboat di telaga sebanyak 51 speedboat 
- Standar perhitungan NAD, 1 speedboat = 6,45 x 2,5 = 16,13 m² 
- Dengan lebar dermaga 2 m 
- Sirkulasi 100 % 
- Luasan dermaga : 

= 51 x 16,13 + sirkulasi ( 822,38 x 100%)  
= 822,38 +  822,38 = 1.644,8 m² 

 
Gambar 5.34 Contoh ilustrasi dermaga beton 

(Sumber : Permen LH & Kehutanan no. P.13 th 2020) 

 
Gambar 5.35 Ilustrasi bentuk dermaga jenis Pier 
(Sumber : Permen LH & Kehutanan no. P.13th 2020) 

 
5. Jalur pejalan kaki 

- Keliling telaga sarangan adalah ± 2,153 m 
- Lebar jalur pejalan kaki 2 m 
- Luas jalur pejalan kaki = 2.153 x 2 = 4.306 m² 
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Gambar 5.36 jalur pejalan kaki di atas perairan telaga 

 
6. Gazebo  

Jumlah gazebo di sekitar telaga berjumlah 12 
Dengan dimensi 3 x 3 = 9 m² 
Dengan luasan total : 9 x 12 = 108 m² 

 
Gambar 5.37 Ilustrasi fasilitas gazebo di badan air danau 

(Sumber : Permen LH & Kehutanan no. P.13th 2020) 
 

 Konsep Massa Bangunan 
Konsep pola massa yang di terapkan pada objek dengan melihat pola 

kegiatan yang awalnya menggunakan pola radial dengan pusat perairan 
telaga, hal ini menimbulkan penumpukan pengunjung dan menimbulkan 
ketidakteraturan pada pusat daya tarik wisata, hal ini lah yang menjadi 
perhatian, dengan penerapan pola kurvilinier, direncanakan dapat 
menghindari penumpukan pengunjung pada titik pusat wisata.  
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Gambar 5.38 Pola konfigurasi massa bangunan (solid) dan 

ruang terbuka (void)  
(Sumber : Markus Zahn, 2000) 

 

 Konsep Bentuk Bangunan 

 
Gambar 5.39 konsep bentuk bangunan Sentra kuliner 
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Gambar 5.40 konsep bentuk bangunan Sentra oleh-oleh & 

Gedung parkir 
Konsep bentukan bangunan Sentra kuliner, Sentra oleh-oleh dan 

Gedung parkir menggunakan bentukan organik yang dapat mengikuti 
bentuk tapak, bentukan ini dipilih karena bentukan organik bisa 
menyesuaikan dengan bentukan tapak dan memiliki kesan alami dan 
sesuai dengan konsep arsitektur hijau yaitu respect for site. 

 Konsep Struktur 
1. Struktur & Konstruksi 

o Sub Structure 
Struktur bawah bangunan menggunakan pondasi pile cap 

dengan strauss pile untuk bangunan dengan tinggi 4 lantai keatas 
dan untuk pondasi bangunan 3 lantai kebawah mengunakan 
podasi telapak. 

 
Gambar 5.41 pondasi strauss pile(kiri), podasi telapak (kanan) 

(sumber : proyeksipil.com) 
  

o Supper Structure 
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Struktur atas bangunan menggunakan sistem rigid frame, dengan 
kontruksi kolom struktur dan kolom praktis dan balok utama dan 
balok anak. 

 
Gambar 5.42 sistem rigid frame pada sentra kuliner 

 
Gambar 5.43 sistem rigid frame pada sentra oleh oleh 

 
o Upper Structure 

Struktur atap menggunakan sistem rangka kayu dan cor dak 
bertulang. 
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Gambar 5.44 contoh struktur atas  

(Sumber : jagobangunan.com & HomeDesignandIdeas.com) 

 
2. Material Bangunan 

4. Atap  
Meterial atap menggunakan  
o Dak cor beton bertulang dengan finishing aquaproof  
o Genteng tanah liat 

5. Dinding 
Material dinding menggunakan  
o Pasangan semen dan bata, dengan finishing aci/plester dengan 

lapisan cat. 
o Kayu beton dengan finishing plitur 
o Kaca dengan frame besi 

6. Struktur 
Material struktur menggunakan  
o Beton bertulang 

7. Lantai 
Material lantai menggunakan 
o Dak cor bertulang 
o Keramik  
o Kayu beton 

8. Pintu dan jendela  
Material pintu dan jendela menggunakan 



130 
 

o Kayu dengan frame kayu 
o Kaca dengan frame alumunium  
o Alumunium dengan frame alumunium 

  

 Konsep Sirkulasi Vertikal Pada Bangunan 
1. Tangga  

Sirkulasi vertikal pada bangunan menggunakan tangga sebagai 
penghubung antar lantai pada bangunan. 

Pemilihan tangga selain lift dan eskalator adalah guna meminimalisir 
penggunaan energi  listrik guna terwujudnya penerapan arsitektur 
hijau pada bangunan. 

 
Gambar 5.45 tangga sebagai penghubung antar lantai 

 Konsep Utilitas Pada Bangunan 
2. Sistem listrik 

Daya listrik utama untuk kawasan wisata ini terintegrasi dengan 
sumber listrik dari PLN 
Genset sebagai pembangkit listrik dalam keadaan darurat, 
ketika sumber listrik dari PLN sedang mengalami gangguan. 
A. Skema sistem jaringan listrik 
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Keterangan. 
MDF  : Main Distribution Panel 
SDP : Sub Distribution Panel 
PP : Panel Pembagi 
 

3. Sistem air bersih 
Pada sistem ini air dari sumber air (PDAM) ditampung lebih 

dahulu di tangki bawah (ground tank), kemudian dipompa ke tangki 
atas (elevated water tank). Dari tangki atas ini air dialirkan ke lantai-
lantai dibawahnya dengan sistem gravitasi. 
A. Skema sistem jaringan air bersih 

 

 
 

4. Sistem air kotor 
Pada sistem pembuangan air kotor berupa limbah dari kamar 

mandi, toilet, dapur dan air hujan. Pembuangan air kotor baik berupa 
cair, maupun padat harus memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan 
pengguna bangunan maupun lingkungan baik penciuman maupun 
visual. 
A. Skema sistem jaringan air kotor 

 

PLN Meteran 

MDF 

Bahan Bakar Genset 

SDP PP Ruang  

PP Ruang  

Ground 
Tank Pompa PDAM 

Roof Tank 

Lantai n- 

Lantai 3 

Lantai 2 

Lantai 1 
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5. Sistem Pencahayaan  
Sistem pencahayaan pada bangunan menggunakan 2 cara yaitu 
pencahayaan alami dan buatan 
A. Pencahayaan Alami 

 
B. Pencahayaan Buatan 

6. Sistem Penghawaan 
Sistem penghawaan pada bangunan menggunakan 2 cara yaitu 
penghawaan alami dan buatan 
A. Penghawaaan Alami 
B. Penghawaaan Buatan 

7. Sistem Penanggulangan kebakaran 
sistem penanggulangan kebakaran pada bangunan yang dibagi 

menjadi tiga, yaitu pendeteksi, evakuasi, dan pemadaman. 
a. Keselamatan pengguna bangunan 
b. Kemudahan penggunaan alat pemadam kebakaran 
c. Kecepatan evakuasi pada bangunan 
d. Kejelasan sistem penanda dan letak alat pemadam 

 
A. Skema sistem jaringan air kotor 

 

 
 

8. Sistem Penangkal Petir 

Limbah Dapur 

Toilet  

Air Hujan 

Selokan/drainase jalan 

Bak Kontrol 

Penangkap Lemak 

Bak Kontrol 

IPAL 

Tinja  

Air Bekas 

Riol kota 

Pompa GWR 

Smoke/Heat detector 

Main control fire 
alarm 

Alarm / bell dan fire 
alarm junction box 

Sprinkle 
dan FDC 

Evakuasi Pendeteksian pemadama
n 
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Ruang lingkup pekerjaan dari system penangkal petir di suatu 
bangunan meliputi 4 pekerjaan utama, yaitu: 
 Pemasangan  instalasi terminal udara (air terminal)  

 Pemasangan instalasi pernghantar pertanahan (down conductor)  

 Pemasangan instalasi terminal dan elektroda pertanahan.  

 Pekerjaan lain yang menunjang pekerjaan tersebut diatas, seperti 
pembuatan bak  kontrol. 

 

1. Air Terminal (Terminal Udara) 
Sistem air terminal ini harus mampu melindungi seluruh 

bangunan serta sekelilingnya dari sambaran petir dan tidak 
mempengaruhi peralatan elektrik yang ada dalam 
bangunan.  Terminal udara (air terminal) yang digunakan ada  3 
macam, yaitu: sistem komvensional air terminal, system Radio 
aktif air terminal dan  sistem elektrostatik. 

 
Gambar 5.46 Air terminal 

2. Down Conductor (penghantar) 
Down conductor terdiri dari satu jalur menghubungkan 

secara listrik dengan sempurna antara air terminal dengan system 
pertanahan. Down conductor terdiri dari kabel korial (kabel BC) 
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dari air terminal hingga kotak sambung (junction box) di lantai 
dasar. 

 
3. System Pertanahan (Grounding system) 

Elektroda pertanahan harus dimasukan ke dalam tanah secara 
vertical, batang tembaga harus dilindungi terhadap korosi dengan 
serbuk arang disekitar tembaga. 
Terminal pertanahan (bak control) 

 
Gambar 5.47 Salah satu contoh sistem Pertanahan 

4. Pekerjaan Bak Kontrol 
Diantara penunjang dari sistem penangkal petir adalah bak 

kontrol untuk melindungi perkabelan dan  sistem pertanahan. 
 

  



135 
 

 Transformasi Konsep 

 Tema / Pendekatan Perancangan 
Pendekatan/Tema yang diterapkan pada objek wisata Telaga 

Sarangan adalah dengan pendekatan/tema “Green Architecture”.  

Menurut Pradono (2008) green (hijau) dapat diinterpretasikan 
sebagai sustainable (berkelanjutan), earth friendly (ramah lingkungan), 
dan high performance building (bangunan dengan performa sangat baik). 

Dalam mewujudkannya ada beberapa prinsip-prinsip yang harus 
dipenuhi, menurut Brenda dan Robert Vale, 1991, Green Architecture 
Design fo Sustainable Future mengungkapkan bahwa Arsitektur Hijau 
memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Conserving Energy (Hemat Energi) 

Sungguh sangat ideal apabila secara operasional menjalankan 
suatu bangunan dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energi 
yang langka atau membutuhkan waktu yang lama untuk 
menghasilkannya kembali. 

Solusi yang dapat mengatasinya adalah desain bangunan harus 
mampu memodifikasi iklim dan dibuat beradaptasi dengan 
lingkungan bukan merubah lingkungan yang sudah ada. Lebih 
jelasnya dengan memanfaatkan potensi matahari sebagai sumber 
energi. Cara mendesain bangunan agar hemat energi, antara lain: 

 Banguanan dibuat memanjang dan tipis untuk memaksimalkan 
pencahayaan dan menghemat energi listrik. 

 Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk 
energi thermal sebagai sumber listrik dengan menggunakan alat 
Photovoltaic yang diletakkan di atas atap. Sedangkan atap dibuat 
miring dari atas ke bawah menuju dinding timur-barat atau sejalur 
dengan arah peredaran matahari untuk mendapatkan sinar matahari 
yang maksimal. 

 Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang intensitasnya 
rendah. Selain itu juga menggunakan alat kontrol 
penguranganintensitas lampu otomatis sehingga lampu hanya 
memancarkan cahaya sebanyak yang dibutuhkan sampai tingkat 
terang tertentu. 
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 Menggunakan Sunscreen pada jendela yang secara otomatis dapat 
mengatur intensitas cahaya dan energi panas yang berlebihan 
masuk ke dalam ruangan. 

 Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi tidak 
menyilaukan, yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas 
cahaya. 

 Bangunan tidak menggunkan pemanas buatan, semua pemanas 
dihasilkan oleh penghuni dan cahaya matahari yang masuk melalui 
lubang ventilasi. 

 Meminimalkan penggunaan energi untuk alat pendingin (AC) dan 
lift. 

2. Working with Climate (Memanfaatkan kondisi dan sumber energi 
alami) 

Melalui pendekatan green architecture bangunan beradaptasi 
dengan lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan 
kondisi alam, iklim dan lingkungannya sekitar ke dalam bentuk serta 
pengoperasian bangunan, misalnya dengan cara: 

 Orientasi bangunan terhadap sinar matahari. 

 Menggunakan sistem air pump dan cros ventilation untuk 
mendistribusikan udara yang bersih dan sejuk ke dalam ruangan. 

 Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim. Misalnya 
dengan membuat kolam air di sekitar bangunan. 

 Menggunakan jendela dan atap yang sebagian bisa dibuka dan 
ditutup untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan yang sesuai 
kebutuhan. 

3. Respect for Site (Menanggapi keadaan tapak pada bangunan) 

Perencanaan mengacu pada interaksi antara bangunan dan 
tapaknya. Hal ini dimaksudkan keberadan bangunan baik dari segi 
konstruksi, bentuk dan pengoperasiannya tidak merusak lingkungan 
sekitar, dengan cara sebagai berikut. 

 Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain yang 
mengikuti bentuk tapak yang ada. 

 Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu pertimbangan 
mendesain bangunan secara vertikal. 
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 Menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak 
lingkungan. 

4. Respect for User (Memperhatikan pengguna bangunan) 

Antara pemakai dan green architecture mempunyai keterkaitan 
yang sangat erat. Kebutuhan akan green architecture harus 
memperhatikan kondisi pemakai yang didirikan di dalam perencanaan 
dan pengoperasiannya. 

5. Limitting New Resources (Meminimalkan Sumber Daya Baru) 

Suatu bangunan seharusnya dirancang mengoptimalkan material 
yang ada dengan meminimalkan penggunaan material baru, dimana 
pada akhir umur bangunan dapat digunakan kembali unutk 
membentuk tatanan arsitektur lainnya. 

6. Holistic 

Memiliki pengertian mendesain bangunan dengan menerapkan 5 
poin di atas menjadi satu dalam proses perancangan. Prinsip-prinsip 
green architecture pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena saling 
berhubungan satu sama lain. dengan cara ini diharapkan dapat 
mengembalikan dan menambah keasrian telaga sarangan. 

 

 Ide bentuk  
Ide bentuk yang akan di aplikasikan pada objek adalah Gunung lawu 

dan dua Naga Pasir, pemilihan keduanya berdasarkan kedekatan dan 
sejarah terhadap Objek Wisata Telaga Sarangan,  

 
Gambar 5.48 pemandangan Gunung Lawu 
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(sumber : kompas.com) 

Pemilihan Gunung lawu sebagai ide bentuk adalah Gunung lawu 
sebagai lansekap perairan Telaga Sarangan, yang menyuplai air, 
keaneragaman hayati dan kesejukan alamnya, maka tidak ada Gunung 
lawu tidak ada Telaga Sarangan, panorama Gunung lawu juga mejadi 
view utama dari Telaga Sarangan. 

Pemilihan Naga Pasir sebagai ide bentuk adalah berdasarkan sejarah 
cerita rakyat yang sudah melegendadan tentang asal usul terbentuknya 
perairan telaga saat ini, Naga Pasir juga dijadikan nama telaga sebelum 
diganti menjadi seperti sekarang. 

 
Gambar 5.49 ilustrasi dua Naga Pasir, Kyai dan Nyai Pasir 

(Sumber : ceritarakyatnusantara.com) 

 Transformasi bangunan Sentra Kuliner 

 
Gambar 5.50 Transformasi bangunan Sentra Kuliner 

Bangunan di buat berundak mengikuti bentuk lansekap gunung 
yang semakin keatas semakin mengecil. 
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 Transformasi Gedung Parkir 

 
Gambar 5.51 Transformasi Gedung Parkir 

Bangunan di rencanakan di buat berundak mengikuti bentuk 
lansekap gunung yang semakin keatas semakin kecil, akan tetapi 
karena kebutuhan ruang harus maksimal transformasi di lakukan pada 
fasad bangunan dengan menggunakan kayu yang disusun vertikal 
hingga menimbulkan kesan berundak. 

 Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak 
A. Zoning 

 
Gambar 5.52 Zoning kawasan 

B. Blokplan  
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Gambar 5.53 Block plan kawasan 
C. Site Plan 

 

Gambar 5.54 Site plan kawasan 
D. Sketsa 3D 
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Gambar 5.55 sketsa 3d kawasa 
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“Halaman ini sengaja di kosongkan.”   
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