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BAB IV  

ANALISIS PENDEKATAN  

DAN KONSEP PERANCANGAN 

 

4.1 Gagasan Umum Perancangan 

Dalam gagasan umum perancangan ini berisi mengenai konsep-konsep 

perancangan resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang. Tujuan 

dari perancangan dan perencanaan resort ini adalah menciptakan sebuah resort 

yang digunakan para pengunjung untuk menikmati pemandangan, maupun untuk 

pengunjung yang akan melakukan penelitian di kawasan hutan mangrove.  

Penekanan bentuk fasad dengan desain arsitektur neo-vernakular yaitu 

dengan cara menggabungkan arsitektur lokal atau tradisional dengan arsitektur 

modern. Disamping sebuah desain resort yang menarik, nantinya resort ini juga 

akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para 

pengunjung, diantaranya adalah: 

a. Membuat sebuah kawasan yang dapat menjadi destinasi pariwisata di 

Kabupaten Rembang sekaligus menjadi tempat yang dapat mengelola dan 

menjaga hutan mangrove yang ada di daerah Pasar Banggi. 

b. Membuat sebuah kawasan resort yang dibangun di area sekitar pantai dan 

hutan mangrove, sehingga para pengunjung resort dapat menikmati 

suasana yang ada di kawasan hutan mangrove secara leluasa 

. 

4.2 Analisa Pemilihan Site 

4.2.1 Kriteria Pemilihan Site 

Kriteria yang dijadikan pedoman dalam menganalisa site untuk Resort 

di Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi lahan (Land Use) 

Kesesuaian fungsi kawasan terpilih menurut ketentuan RTRW 

Kabupaten Rembang. 

2. Ketersediaan Lahan 
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Ketersedian lahan yang masih mencukupi untuk menampung berbagai 

aktifitas dan ruang-ruang yang sesuai dengan fungsi yang di rencanakan. 

3. Kondisi Lahan 

Kondisi tanah yang tidak berkontur serta memiliki kualitas yang baik 

sehingga memudahkan proses perencanaan dan perancangan. 

4. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan yang bisa mendukung aktifitas yang sudah 

direncanakan. 

5. Pencapaian  

Site terletak pada daerah yang sangat strategis sehingga memudahkan 

pencapaian dari berbagai arah serta memiliki fasilitas transportasi umum 

menuju berbagai kota. 

6. Infrastruktur  

Site terpilih terletak pada daerah yang telah memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana penunjang serta fasilitas kebutuhan pokok seuatu bangunan 

umum, seperti saluran air bersih, listrik, telpon, dan saluran pengolahan 

limbah. 

 

4.2.2 Site Terpilih 

Setelah menentukan kriteria site yang akan dipilih, maka diputuskan 

site yang terpilih untuk dipergunakan dalam perencanaan dan perancangan 

Resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang berada di dusun 

Kali Untu, Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. 

Dengan eksisting sebagai berikut: 

a. Lokasi berada tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Rembang, sekitar ± 4 

km dari pusat kota. 

b. Memiliki akses jalan yang sangat baik dan strategis karena berada pada 

jalan lintas Pantura. Sehingga memudahkan akses bagi para pengunjung. 

c. Berada pada area tambak garam yang sangat luas. 

d. Memiliki sarana dan prasaran yang cukup memadai. 
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e. Memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah, hal ini sangat di 

perlukan dalam pembentukan sebuah resort. 

f. Topografi tanah aluvial dan tidak berkontur. 

 

Gambar 4. 1 Rencana Site Terpilih 
Sumber: Diolah dari maps.google.co.id/Pasar+Banggi/JembatanMerah 

 

4.2.3 Penilaian Dalam Penentuan Site 

Pertimbangan dan penilaian site terpilih sebagai lokasi Resort di 

Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang berdasarkan pada: 

Tabel 4. 1 Skala Prioritas Kriteria Pemilihan Site 

No Kriteria Penilaian Skala Nilai Nilai 

1 Fungsi Kawasan 5 4 

2 Ketersediaan Lahan 5 5 

3 Pencapaian 5 4 

4 Ketersediaan Infrastruktur 5 4 

5 Kondisi Lingkungan 5 3 

6 Kondisi Tanah 5 4 

7 Aksesibilitas  5 3 

8 Kondisi Hutan Bakau 5 5 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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Keterangan bobot kriteria: 

Sangat mendukung = 5 

Mendukung  = 4 

Cukup mendukung = 3 

Kurang medukung = 2 

Tidak mendukung = 1 

 

Berdasarkan hasil penilaian pada tebel di atas, site yang ada di Dusun 

Kaliuntu, Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. 

Pertimbangan pemilihan site berdasarkan potensi site yang memadai dan 

potensial untuk perencanaan dan perancangan Resort di Kawasan Hutan 

Mangrove Pasar Banggi Rembang. 

 

4.3 Analisa dan Konsep Site 

4.3.1 Kondisi Eksisting Site 

Lokasi yang dipilih sebagai sebagai site untuk perencanaan dan 

perancangan Resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang 

berada di Dusun Kaliuntu, Desa Pasar Banggi , Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Rembang. sekitar 4 km ke arah timur dari pusat Kota Rembang. 

Berikut batas administratif site terpilih: 

 Sebelah Utara : Laut Jawa 

 Sebelah Timur : Desa Tritunggal 

 Sebelah Selatan : Desa Padaran 

 Sebelah Barat : Desa Tireman 
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Gambar 4. 2 Kondisi eksisting site terpilih 
Sumber: Diolah dari maps.google.co.id/Pasar+Banggi/JembatanMerah 

 

 

 

Gambar 4. 3 Kondisi Eksisting Site Terpilih 
Sumber: Diolah dari maps.google.co.id/Pasar+Banggi/JembatanMerah 

 

Berdasarkan gagasan perancangan dan perencanaan yang ingin 

dicapai maka ditentukan batas-batas site perencanaan seperti pada gambaran 
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4.3. adapun batasan pada tapak perencanaan ditentukan atas dasar potensi 

fisik dan non fisik tapak serta batas-batas administratif. Sehingga ditentukan 

luas tapak atau site yang drencanakan adalah 39,75 Ha. Luas tapak meliputi 

tambak garam dan kawasan perairan yang di anggap memiliki potensi. 

 

4.3.2 Analisa dan Konsep Pencapaian 

A. Analisa  

Jalan menuju site yang dipilih berada pada jalan lintas 

Pantura, hal ini menjadikan kemudahan bagi para pengunjung untuk 

mengunjingi site yang akan direncanakan. Jalan menuju hutan 

mangrove Desa Pasar Banggi memiliki lebar jalan sekitar 8 meter 

yang dibuat dari cor beton. 

 

Gambar 4. 4 Analisa Pencapaian 

Sumber: Dokumentasi penulis, 2016 

 

Keterangan: 

   : Akses Jalan Menuju Site 

  : Akses Masuk  

  : Akses Keluar  
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B. Pertimbangan  

a. Pengunjung Wisata Hutan Bakau 

1. Penyediaan jalur pedestrian sebagai jalur pejala kaki agar 

memberi kenyamanan bagi para pengunjung . 

2. Menyediakan pintu gerbang utama yang mudah terlihat dan 

mencirikan kawasan yang direncanakan. 

3. Menyediakan jalur sirkulasi yang lebih besar. 

4. Pemisahan pintu masuk dan keluar kawasan. 

5. Pencapaian ke kawasan wisata hutan bakau yang sengaja di 

desain satu rute pencapaian, hal ini bertujuan untuk menjaga 

keamanan pada kawasan. 

b. Pengunjung Resort 

1. Penyediaan angkutan berupa mobil, yang mengangkut para 

wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi ke dalam 

area resort. 

2. Menyediakan jalur menuju kawasan resort dengan luas jalan 

yang lebih besar, hal ini untuk memudahkan mobilitas bagi 

para pengunjung maupun bagi pengelola resort. 

3. Memisahkan sirkulasi bagi para pengunjung resort dan 

wisatawan yang ingin menuju kawasan hutan bakau. 

4. Desain akses menuju resort yang sengaja di desain satu rute, 

hal ini untuk menjaga privasi para pengunjung dan untuk 

menjaga keamanan bagi pengelola resort. 

C. Konsep  

1. Pintu gerbang utama menuju kawasan resort dan hutan 

mangrove di desain dengan konsep pendekatan arsitektur 

neo-vernakular. 

2. Perencanaan pedestrian menuju kearah kawasan hutan 

mangrove. 

3. Menghilangkan pedestrian pada akses menuju kawasan 

resort. 
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4. Memisahkan sirkulasi antara pengunjung resort dengan para 

pengunjung kawasan hutan bakau. 

4.3.3 Analisa dan Konsep View 

Tujuan dari analisa view adalah untuk mendapatkan arah pandang 

yang terbaik, baik yang berasal dari dalam kawasan dan bangunan maupun 

sebaliknya, sehingga menjadikan Point of Interest dari bangunan itu sendiri. 

a. Analisa  

Kawasan hutan mangrove Pasar Banggi Rembang memiliki beberapa 

view yang menarik diantaranya dalah, view menuju laut dan Gunung 

Lasem dan view sunrise dan sunset. Serta view menuju ke arah 

hutan bakau. 

b. Pertimbangan Konsep 

Adanya beberapa potensi view yang ada pada site yang akan 

direncanakan dapat dijadikan pedoman dalam proses pembagian 

zona eksklusif dan zona publik pada resort yang akan direncanakan. 

Kemudian view yang kurang baik atau kurang menarik dapat diolah 

secara lebih lanjut. 

Tabel 4. 2 Analisa View 

No View Keterangan 

1 

 
View Gunung Lasem 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 View menuju ke 

arah Gunung 

Lasem, akan 

dijadikan sebagai 

view pada 

fasilitas resto and 

bar yang ada pada 

resort. 
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No View Keterangan 

2 

 
View Sunset dan Hutan Bakau 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 View menju ke 

arah hutan bakau 

akan menjadi 

zona eksklusif 

pada resort 

karena memiliki 

dua view yang 

memiliki potensi 

keindahan pada 

saat sunrise 

maupun sunset 

3 

 
View ke Arah Laut  

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 View menuju 

kearah laut lepas 

kan dijadikan 

sebagai dermaga 

untuk menikmati 

vew menuju 

kearah laut lepas 

dan juga dapat 

dijadikan sebagai 

dermaga untuk 

melakukan 

aktivitas 

menikmati 

wanahan 

permainan air 

yang disediakan. 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

4.3.4 Analisa dan Konsep Kebisingan 

Tujuan dari analisa kebisingan ini adalah untuk mereduksi tingkat 

kebisingan yang berasal dari luar site dengan tujuan mendapatkan 

kenyamanan baik di dalam kawasan maupun di dalam bangunan, serta analisa 

ini sangat berhubungan dengan konsep view yang akan di tonjolkan. 
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Karena terletak diantara tambak garam dan dikelilingi oleh hutan 

mangrove, maka dapat disimpimpulkan tidak adanya bunyi kebisingan yang 

bersumber dari area yang ada di sekeliling site yang telah terpilih. Adanya 

hutan mangrove memberikan efek peredam dan penyaring kebisingan.  

 

Gambar 4. 5 Analisa kebisingan  
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

Konsep:  

Masalah kebisingan dapat diatasi dengan sistem penzoninngan, 

fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan, seperti fasilitas penunjang 

diletakkan berdekatan dengan zona bising sehingga dapat berfungsi sebagai 

penghalang atau reduktor terhadap fasilitas yang membutuhkan ketenangan 

dan privasi tinggi. 

 

4.3.5 Analisa dan Konsep Iklim Setempat 

A. Analisa 

Secara umum kondisi iklim Kabupaten Rembang memiliki 

suhu rata-rata berkisar antara 23 ºC sampai 33 ºC. Menurut data 

BMKG (2016) Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Rembang 

dengan spesifikasi Pelabuhan pesisir utara mempunyai curah hujan 

rata-rata di tahun 2014 sebsar 2710 mm, sedangkan untuk tahun 2015 

 



79 

curah hujan Pelabuhan Rembang berada di angka 2050 mm dengan 

curah hujan maksimal berada pada bulan Januari. 

B. Konsep  

Dikarenakan curah hujan yang cukup kecil dan suhu berkisar 

33 ºC di saat puncak musim kemarau, maka diperlukan sebuah 

penyelesaian untuk menjaga agar lansekap yang ada disekitar kawasan 

resort tetap dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu 

dibutuhkan juga tambahan tanaman peneduh yang diletakkan disekitar 

kawasan site, hal ini bertujuan untuk merubah iklim lokal yang ada 

disekitar kawasan. 

4.3.6 Analisa dan Konsep Angin 

A. Analisa  

Kawasan hutan mangrove Pasar Banggi Rembang berada pada 

kawasan pesisir laut utara jawa, dengan kondisi seperti ini 

menyebabkan sangat banyaknya hembusan angin laut maupun angin 

darat yang memiliki kandungan uap air garam dan kecepatan yang 

cukup kencang terjadi pada site terpilih. Analisa pada bagian ini 

berpengaruh pada jenis sistem struktur dan konstruksi yang akan 

digunakan pada bangunan. 

B. Pertimbangan  

Adanya vegetasi berupa ekosistem hutan mangrove yang 

berada pada site dan sekitarnya dapat digunakan sebagai reduktor atau 

penghalang kencangnya kecepatan angin dan juga dapat digunakan 

sebagai penghalang uap air laut yang terbawa oleh angin. 

C. Konsep  

a. Jenis meterial konstruksi yang digunakan pada bangunan yang 

berada di sekitar site menggunakan material baja yang dilapisi 

Galvanish, sehingga material pada baja dapat beratahan dari 

efek korosi yang disebabkan oleh uap air laut yang terbawa 

oleh angin. 
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b. Penentuan jenis atap yang digunakan pada cottage dan  

pemilihan jenis atap yang digunakan pada cottage tidak 

berdasar pada filosofi yang ada pada aturan klasik ( aturan 

arsitektur vernakular jawa). Penentuan jenis atap murni 

didasarkan pada bentuk atap terhadap respon angin maupun 

hal-hal yang lainnya. 

c. Penentuan arah hadap cottage terhadap arah angin. 

d. Penentuan material rumput ilalang yang digunakan pada atap. 

Hal ini bertujuan untuk menghambat terpaparnya baja yang 

telah dilapisi galvanish terhadap angin laut secara langsung. 

Sehingga dapat mendukung daya tahan material. 

e. Adanya pengahalang alami berupa vegetasi mangrove dapat 

menghalangi terpaan angin laut yang sangat kencang. 

4.3.7 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

A. Analisa  

Kawasan hutan mangrove Pasar Banggi Rembang berada di 

pinggir jalan lintas Pantura, dengan kondisi jalan utama selebar 12 m, 

dengan kondisi jalan yang sangat baik. Sedangkan kondisi jalan 

masuk menuju kawasan hutan mangrove Pasar Banggi, jalan 

menujukawasan yang terbuat dari beton namun dengan kondisi ada 

beberapa kerusakan pada area-area tertentu. 

B. Pertimbangan  

a. Memisahkan jalur sirkulasi antara pengunjung resort dan 

wisatawan yang akan menuju kawasan hutan mangrocve. 

b. Membuat pedestrian. 

c. Merencanakan tempat parkir yang jelas. 

d. Memberikan jalur sirkulasi yang jelas kepada para pengunjung. 

e. Memberikan akses bagi para pengunjung resort yang tidak 

menggunakan kendaraan pribadi. 

C. Konsep  
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a. Membuat pedestrian bagi para pejalan kaki menuju kearah 

kawasan hutan mangrove. 

b. Memberikan akomodasi angkutan kendaraan bagi para 

pengunjung resort yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. 

c. Menyediakan tempat parkir yang jelas. 

d. Pemberian signage atau petunjuk arah agar tidak 

membingungkan para pengunjung yang akan memasuki 

kawasan resort atupun kawaan hutan mangrove. 

  
Gambar 4. 6  Konsep Sirkulasi 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 

4.3.8 Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Tujuan dari analisa zonofikasi adalah untuk menata urutan tata ruang 

yang sesuai dengan kelompok aktifitasnya. 

A. Analisa  

Site tidak berdekatan dengan jalan utama lintas Pantura  dan aktifitas 

yang ada di sekitar site cenderung sedang karena merupakan daerah 

hutan mangrove dan tambak garam, di sekitar lokasi hanya ditemukan 

aktifitas wisatawan yang mengunjungi hutan mngrove untuk berwisata. 
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B. Pertimbangan   

1. Karakter aktifitas yang beraneka ragam 

2. Kebutuhan nyaman dalam melaksanakan kegiatan di dalam 

kawasan 

3. Kebutuhan ketenangan, privasi, dan konsentrasi di dalam sebuah 

ruangan tertentu. 

4. Karakter ruangan yang harus saling terintegrasi atau 

berhubungan. 

5. Tingkat kebisingan di sekitar tapak. 

C. Konsep  

1. Pembagian beberapa zona berdasarkan kumpulan dari beberapa 

fungsi yang saling berkaitan. 

2. Zona 1 yang berwarna biru, dan kuning memiliki fasilitas dan 

keguanaan ruang seperti penerimaan, dan pengelola dan 

perijinan. 

3. Zona 2 yang berwarna putih, merupakan area fasilitas lapangan 

golf, bagian ini memiliki fungsi tersendiri dan merupakan 

sebuah fasilitas yang dapat digunakan para pengunjung, baik 

para pengunjung yang memang menginap di resort maupun para 

pengunjung yang hanya mengunjungi resort untuk melakukan 

golf (Fleksibel), oleh karenanya fasilitas ini hanya dapat di akses 

melalui zona 1 dan tidak di hubungkan dengan zona-zona 

lainnya yang ada di resort. 

4. Zona 3 yang berwarna  cokela, merupakan area fasilitas bar and 

resto, bagian ini memiliki hubungan dengan zona prifat yang 

terdapat di dalam resort. Oleh karenanya zona 3 diletakkan pada 

satu massa bangunan dan terletak diantara zona 1 dan zona 4. 

5. Zona 4 yang berwarna merah keunguna merupakan area fasilitas 

hunian resort. Hanya dapat di akses dari zona 1 yang berisi 

penerimaan dan sebagainya, kemudian melewati zona 3 yang 

berisi bar and resto. 
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6. Zona 5 yang berwarna hijau merupakan area kawasan hutan 

mangrove, zona ini sengaja dipisahkan kareana zona ini 

merupakan zona publik yang dapat dikunjungi oleh siapapun 

tanpa pengecualiaan. Akses menuju kawasan hutan mangrove 

sengaja di desain dengan satu puntu masuk dan satu pintu 

keluar, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelola hotel 

menjaga keamanan kawasan. 

 
Gambar 4. 7 Konsep zonifikasi 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016 

 

4.4 Analisa dan Pendekatan Konsep Arsitektur Neo-Vernakular 

Arsitektur neo-vernakular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang 

telah ada baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, tata 

ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara 

empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyak mengalami 

pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa 

mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. 
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Konsep penerapan elemen-elemen arsitektur neo-vernakular dalam 

desain bangunan resort, sebagai berikut: 

 

 

1. Selalu menggunakan atap bumbungan. 

2. Batu bata. 

3. Menggunakan bentuk –bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi lebih vertikal. 

4. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

5. Warna-warna yang kuat dan kontras. 

Dari ciri-ciri diatas dapat dilihat bahwa arsitektur neo-vernakular tidak 

ditunjukkan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih 

pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan 

dengan jelas dan tepat oleh neo-vernakular melalui trend akan rehabilitasi dan 

pemakaian kembali elemen-elemen lokal. 

Unsur-unsur baru dalam arsitektur neo-vernakular dapat dicapai 

dengan cara mencampurkan antara unsur setempat dengan teknologi modern, 

tetapi masih mempertimbangkan unsur kelokalan setempat. Biasanya 

penggabungan dari unsur-unsur lokal dan modern jika digabungkan memiliki 

ciri-ciri seperti berikut: 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim seempat 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-elemen non-fisik seperti budaya, 

pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro 

kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria 

perancangan. 
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c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mengutamakan penampilan visual bangunan). 

 

 

 

4.5 Analisa dan Konsep Ruang 

4.5.1 Konsep Ruang 

1. Konsep Pola Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada Resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar 

Banggi Rembang dikelompokkan menjadi: 

a. Pengunjung  

a) Pengunjung Kawasan Hutan Mangrove 

Pengunjung kawasan hutan mangrove dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu pengunjung umum yang tidak memiliki 

akomodasi dari pengelola resort. Sedangkan pengunjung 

prioritas merupakan pengunjung yang khusus berlibur 

menikmati sebuah paket wisata yang telah disediakan oleh 

pengelola resort, dan mengunjungi ini merupakan prioritas 

yang sangat diutamakan dan telah disediakan segala 

kebutuhan untuk menikmati kawasan hutan mangrove. 

b) Pengunjung Resort 

Pengunjung resort adalah pengunjung yang sengaja membeli 

paket liburan di dalam resort dan hutan mangrove. 

Pengunjung ini difasilitasi penginapan, pemandu, akomodasi 

menuju hutan mangrove, dan semua fasilitas lain yang telah 

disediakan oleh pengelola. 

c) Peneliti  

Peneliti adalah sebuah lembaga atau perseorangan dari 

kalangan akademisi yang melakukan penelitian di kawasan 
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hutan mangrove. Pengunjung jenis ini yang melakukan 

penelitian di sekitar kawasan hutan mangrove yang sengaja 

dikonservasi oleh pengelola resort. 

b. Pekerja atau Karyawan 

Karyawan adalah orang yang bekerja pada sebuah instansi atau 

lembaga dan mendapat gaji atau upah dari usahanya di dalam sebuah 

instansi tersebut. Pekerja dalam konteks ini merupakan orang-orang 

yang melayani pengunjung, pengelola kawasan hutan mangorve, 

melakan aktivitas merawat bangunan, merawat tanaman, utilitas, dan 

sebagainya pada Resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi 

Rembang. 

 

2. Pola Kegiatan 

 
Gambar 4. 8 Pola Kegiatan Pengunjung Hutan Mangrove 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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Gambar 4. 9 Pola Kegiatan Pengunjung Prioritas Hutan Mangrove 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

 
Gambar 4. 10 Pola Kegiatan Peneliti di Hutan Mangrove 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 
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Gambar 4. 11 Pola Kegiatan Pengunjung Resort 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

3. Analisa Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang pada Resort di Kawasan Hutan Mangrove 

Pasar Banggi Rembang dibagi menjadi: 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Ruang Parkir 

Kelompok Kegiatan Aktivitas Kebutuhan Ruang 

Kegiatan Utama: 

 

Penerimaan dan 

Pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

Penginapan  

 

 Penerimaan  

 Reservasi  

 Menunggu 

 Janitor  

 Area Service 

 Tourism Centre 

 Loker Pekerja 

 

 

 

 Istirahat 

 

 

 Hall 

 Resepsionis 

 Lobby 

 Toilet 

 Kantor Pengelola 

 Kantor 

 Ruang Locker 

 Rest Room (karyawan) 
 

 

 Superior Room 

 Deluxe Room 
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Kelompok Kegiatan Aktivitas Kebutuhan Ruang 

 

 

 

 

 Menikmati View  

 Deluxe Pool Villa 

 Duplex Pool Villa 

 Presidential Villa 
 

 Sitting Group Tempat 

Berjemur 

Kegiatan Penunjang: 

Resto and Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballroom   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olah Raga 

 

 

 

 

 

Dermaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memasak  

 

 

 

 

 Ruang Koki 

 Jamuan Makan 

 Pembayaran 

 Bongkar Muat Barang 

 Janitor  

 

 Penerimaan  

 Informasi 

 Pendaftaran 

 Kerja 

 Presentasi 

 Janitor  

 Menyimpan Barang 

 Menyiapkan  

 Mengontrol 

 

 

 

 Bersih-bersih  

 

 

 Renang  

 Janitor  

 

 

 

 Penjagaan Pantai 

 Wahana Permainan Air 

 

 

 

 

 

 

 Pos Penjagaan 

 

 Dapur  

 Ruang Penyimpanan 

 Loker Dapur 

 

 

 Kantor Koki Utama 

 Ruang Makan 

 Kasir 

 Loading Dock 

 Toilet 

 

 Hall 

 Ruang Informasi 

 Ruang Pendaftaran 

 Kantor Pengelola 

 Ballroom  

 Toilet 

 Ruang Penyimpanan 

 Ruang Persiapan 

 Ruang Kontrol 

 Ruang ME 

 Ruang Keamanan 

 

 Ruang Cleaning Service 

 Locker 
 

 Kolam Renang 

 Toilet 

 Kamar Ganti 
 

 Pos Penjaga Pantai 

 Demaga 

 Area Jet Ski 

 Area Banana Boat 

 Jogging Track 

 Area Penyewaan 

Pelampung 
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Kelompok Kegiatan Aktivitas Kebutuhan Ruang 

Wisata Hutan Mangrove 

dan Tambak Garam  
 Istirahat 

 Menikmati View Hutan 

Mangrove dan Tambak 

Garam 

 Pos Penjagaan 

 Sitting Group/Gazebo 

 Menara Pandang 

Kegiatan Service dan 

Parkir: 

 Pelayanan Umum 

 

 

 

 

 

 Pelayanan Bangunan 

 

 

 

 Mekanikal Elektrikal 

 

 

 

 

 

 Parkir  

 

 

 Sholat 

 Mengambil Uang 

 Telepon Umum 

 Menjaga Keamanan 

 

 

 Kebersihan dan Perawatan 

 Penyiraman Taman 

 Perawatan Gedung 

 

 Penyimpanan Peralatan 

 Kelistrikan 

 

 

 Pengairan  

 

 Masuk 

 Parkir Bus 

 Parkir Mobil (karyawan) 

 Parkir Mobil (pengunjung) 

 Parkir Motor (karyawan) 

 Parkir Motor (pengunjung) 

 Bongkar Muat 

 

 

 Masjid 

 ATM 

 Telpon Umum 

 Pos Keamanan 

 

 

 Ruang Kebersihan Taman 

 Ruang Peralatan Kebun 

 Ruang Perawatan 

 

 Gudang Peralatan 

 Ruang Genset 

 Ruang Kontrol Pusat 

 Ruang Kontrol Energy 

 Ruang Pompa 
 

 Pintu Gerbang 

 Area Parkir 

 Area Parkir 

 Area Parkir 

 Area Parkir 

 Area Parkir 

 Loading Dock 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

4.5.2 Konsep Besaran Ruang 

Besaran ruang ditentukan berdasarkan persyaratan kuantitatif suatu 

ruang yang terdiri dari volume aktivitas, besaran ruang, serta flow dalam 

ruang. Standar luasan diperoleh dari Neufert Architect Data (NAD), Asumsi 

(AS), studi banding (SB). Berikut ukuran besaran ruang yang dibutuhkan di 

dalam resort: 

 

 

Tabel 4. 4 Besaran Ruang Bagian Penerima dan Pengelola 
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Besaran Ruang Bagian Penerimaan dan Pengelola 

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan 

ruang kegiatan 

Kapasitas Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Zona 

Penerimaan 

dan 

Pengelola 

 Hall 

 Resepsionis 

 Lobby 

 R. Administrasi 

 R. Staf 

 R. Humas 

 R. Sekretaris  

 R. Asis. Manag 

 R. Manager  

 R. Keuangan  

 R. Locker  

 R. Toilet  

 R. Toilet Div 

 R. Keamanan  

 R. Rapat Kecil 

 R. CCTV 

25 orang 

5 orang 

25 orang 

3 orang 

8 orang 

1 orang 

2 orang 

1 orang 

1 orang 

5 orang 

1 unit 

10 unit 

2 unit 

3 orang 

1 unit 

1 unit 

1,64 

8,00 

1,64 

8,00 

8,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

2,25 

3,33 

6,00 

48,00 

15.00 

49,2 

48 

49,2 

28,8 

76,8 

14,4 

28,8 

14,4 

14,4 

72 

12,00 

27 

7,992 

6,00 

57,6 

15.00 

NAD 

NAD 

NAD 

AS 

AS 

AS 

AS 

AS 

SB 

AS 

SB 

NAD 

NAD 

AS 

AS 

AS 

Jumlah : 488,592 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

 

 

Tabel 4. 5 Kebutuhan Ruang Olah Raga 

Besaran Ruang Bagian Olah Raga 

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan 

ruang kegiatan 

Kapasitas Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Zona Olah 

Raga 

 Kolam Renang 

 Ruang Ganti 

 Locker  

 Toilet  

 

 Gym  

350 orang 

25 orang 

80 orang 

20 orang 

 

50 orang 

1,5 

1,5 

0,75 

2,5 

 

1,5 

630 

45 

72 

60 

 

90 

NAD 

NAD 

AS 

NAD 

 

NAD 

Jumlah : 897 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Tabel 4. 6 Kebutuhan Ruang Penginapan 
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Besaran Ruang Bagian Penginapan  

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan ruang 

kegiatan 

Jumlah  

Unit 

Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Zona 

Penginapan 

 Superior Room 

 Deluxe Room 

 Deluxe Pool Villa 

 Duplex Pool Villa 

 Presidential Villa  

35 Unit 

30 Unit 

10 Unit 

10 Unit 

5 Unit 

43 

43 

50 

230 

250 

1806 

1548 

600 

2760 

1500 

SB 

SB 

SB 

SB 

SB 

Jumlah : 8214 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

Tabel 4. 7 Kebutuhan Ruang Auditorium 

Besaran Ruang Bagian Auditorium 

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan 

ruang kegiatan 

Kapasitas Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Zona 

Ballroom 

 Hall 

 R. Informasi 

  R. Pendaftaran 

 R. Pengelola 

 Ballroom 

 Stage (flow 50%) 

 R. Rias 

 R. Persiapan 

 R. Kontrol 

 R. ME 

 R. Keamanan 

 R. Cleaning  

 Locker  

500 orang 

5 orang 

10 unit 

1 unit 

1000 orang 

20 orang 

20 orang 

20 orang 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

8,00 

8,00 

2,00 

20,00 

1,44 

2,33 

1,48 

9,00 

9,00 

9,00 

6,00 

10,00 

12,00 

4800 

48 

24 

24 

1728 

55,92 

35,52 

216 

10,8 

10,8 

7,2 

12 

14,4 

NAD 

NAD 

AS 

AS 

NAD 

SB 

NAD 

SB 

AS 

AS 

AS 

NAD 

SB 

Jumlah : 7000,62 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Tabel 4. 8 Kebutuhan Ruang Bar and Resto 

Besaran Ruang Bagian Bar and Resto 

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan 

ruang kegiatan 

Kapasitas 

 

 

Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Zona Bar 

and Resto 

 Kasir  

 Ruang Makan 

  Dapur 

 Gudang 

3 orang 

100 orang 

10 orang 

1 unit 

6,00 

0,75 

35,0 

15,0 

21,6 

90 

420 

18 

AS 

NAD 

NAD 

NAD 



93 

 Toilet  

 Toilet Divabel 

 Stage Musik 

10 unit 

2 unit 

10 orang 

2,25 

3,35 

2,33 

27 

8,04 

34,95 

NAD 

NAD 

SB 

Jumlah : 619,59 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

 

 

 

Tabel 4. 9 Kebutuhan Ruang Penunjang dan Servis 

Besaran Ruang Penunjang dan Servis 

Kelompok 

Kegiatan 

Kebutuhan ruang 

kegiatan 

Kapasitas Standar 

luasan 

(m²) 

Jumlah 

(m²) 

Sumber 

Pelayanan 

Umum 

 

 

 

 

Pelayanan 

Bangunan 

 

 

 

 ATM Center 

 Masjid 

 Pos Parkir 

 Pos Satpam 

 Telpon Umum 

 

 R. Keber Taman 

 R. Peralatan Taman 

 Gudang Peralatan 

 Toilet 

 R. Istirahat  

 

5 unit 

250 orang 

2 unit 

9 unit 

3 unit 

 

5 orang 

5 orang 

10 orang 

5 unit 

15 orang 

 

2,00 

1,20 

4,00 

9,00 

2,00 

 

4,00 

4,00 

35,0 

2,25 

1,20 

 

12,0 

360 

9,60 

97,2 

7,2 

 

24,0 

24,0 

420 

13,5 

21,6 

 

AS 

NAD 

NAD 

NAD 

NAD 

NAD 

SB 

Jumlah : 1050,3 X  

Note: 

Jumlah Termasuk Flow 20% 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 

Rekapitulasi jumlah besaran ruang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagian penerimaan dan pengelola  = 1050,3 m² 

2. Bagian olah raga    = 619,59 m² 

3. Bagian penginapan    = 7000,62 m² 

4. Bagaian Ballroom    = 8214 m² 

5. Bagian resto and bar    = 897 m² 

6. Bagian penunjang dan servis   = 488,592 m² 
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Jumlah       = 18270,10 m² 

Sirkulasi 15%     = 2740,51 m² 

JUMLAH       = 21010,62 m² 

 

Untuk total kebutuhan ruang parkir perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Standar Luasan Parkir 

Motor   : 1,60 m² / 2 orang 

Mobil   : 13,2 m² / 4 orang 

Bus atau Truk Mini : 16,0 m² / 30 orang  

2. Parkir Pengunjung 

Kapasitas dihitung dari jumlah maksimal pengunjung yang datang 

dalam waktu yang bersamaan, diasumsikan sebanyak 500 orang. 

a. Parkir motor dianggap 40% dari total pengunjung resort 

{(40% x 500) : 2} x 1,6 = 160 m² 

b. Parkir mobil dianggap 60% dari total pengunjung resort 

{(60% x 500) : 4} x 13,2 = 264 m² 

c. Parkir Bus  

3 x 16 m² = 48 m²  

3. Parkir Karyawan 

Kapasitas dihitung dari besaran besaran ruang sekitar 300 orang. 

a. Parkir motor dianggap 60% dari total karyawan 

{(60% x 300) : 2} x 1,6 = 144 m² 

b. Parkir mobil dianggap 40% dari total karyawan 

{(40% x 300) : 2} x 1,6 = 396 m² 

c. Parkir truk mini 

2 x 16 m² = 32 m² 

4. Fasilitas Loading Dock 

4 x 16 m² = 64 m² 

Sub total dari keseluruhan kebutuhan lahan parkir adalah 

1108 m², kemudian ditambah dengan flow 100% menjadi 2216 m² 
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Dari jumlah total keseluruhan kebutuhan ruang yang 

dibutuhkan adalah 21010,62 m² + 2216 m² = 23226,62 m², 

prosentase maksimal luas lahan yang boleh dibangun atau Building 

coverage ratio atau koefisien dasar bangunan adalah 40% dari total 

keseluruhan lahan. Berikut rincian perhitungan BCR, sebgai berikut: 

40% x 397500 = 159000 m² 

Sedangkan jumlah seluruh kebutuhan ruang berjumlah 23226,62 m² 

memenuhi batasan lahan yang boleh dibangun atau 

 
23226,62

397500
 x 100% = 6% 

Sehingga jika dibandingkan dengan persyaratan BCR untuk RTH 

(Ruang Terbuka Hijau) yaitu 40% dari total site, site ini sangat 

memenuhi standar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

 

4.6 Analisis dan Konsep Massa 

Terdiri dari gabungan banyak massa kareana kebutuhan ruang yang 

menuntut adanya penambahan fungsi yang mendukung baik dari segi 

kelancaran aktifitas, karakter kegiatan, serta kondisi alam yang ada pada site. 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Bentuk massa yang mempunyai fleksibilitas dalam penggunaan 

dan pengelolaannya. 

b. Kontur datar yang ada pada site. 

c. Bentuk massa yang menyesuaikan dengan pendekatan arsitektur 

neo-vernakular. 

 

 

2. Pemilihan Bentuk Dasar Massa 

Bentuk dasar persegi empat dan lingkaran merupakan bentuk 

yang dipilih dalam konsep bentuk dasar, karena mayoritas bangunan 

berarsitektur jawa menggunakan bentuk dasar persegi atau persegi 

panjang dan bentuk yang digunakan dalam bangunan yang memiliki 

arsitektur cina kadang menggunakan bentuk dasr bulat atau elips. 
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 Karena konsep yang digunakan dalam perancangan ini 

adalah arsitektur neo-vernakular, dan bentuk vernakular yang akan di 

campurkan adalah arsitektur joglo jawa dan arsitektur cina yang ada 

di Lasem. 

3. Pemilihan Bentuk Dasar Massa 

Dasar Pertimbangan : 

1. Pola sirkulasi dan pencapaian sengaja dibuat searah hal ini 

betujuan untuk menjaga privasi dari para pengunjung resort 

2. Pemisahan sirkulasi antara pengunjung kawasan hutan 

mangrove dengan pengunjung resort. 

3. Hubungan aktivitas dan fungsi kegiatan 

4. Kondidi tapak. 

 

Tabel 4. 10 Pola Tatanan Massa 

 

Pola tatanan massa yang digunakan dalam proses 

perencanaan adalah pola tatanan massa cluster dikombinasikan 

dengan pola tata massa linier. Hal ini bertujuan untuk 

mengelompokkan massa dalam suatu kesatuan dan juga akan 
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mempermudah pengelompokan fungsi dan kegiatan, serta penjagaan 

privasi dari para penghuninya. 

 

4.7 Analisa dan Konsep Tampilan 

Dasar bentuk tampilan dari perancangan Resort di Kawasan Hutan 

Mangrove Pasar Banggi Rembang menggunakan aliran arsitektur neo-

vernakular. Nantinya bentuk tampilan akan menggabungkan antara tampilan 

arsitektur tradisional jawa, arsitektur cina Lasem, dan arsitektur modern 

kontempore pada beberapa bagian. 

Alasan dari pemilihan bentuk tampilan yang menggabungkan beberapa 

aliran dalam arsitektur adalah untuk menggambarkan akulturasi budaya yang ada 

pada sekitar kawasan Kabupaten Rembang yang telah terjadi dalam beberapa 

masa, dan hasil dari akulturasi budaya dan penduduk menghasilkan sebuah 

keadaan yang dinamis, nyaman, tanpa mengesampingkan privasi dari para 

penduduk atau penghuninya. 

Dari filosofi yang sudah dipaparkan diatas diharapkan juga seperti keadaan 

masyarakat yang sudah digambarkan, Resort di Kawasan Hutan Mangrove Pasar 

Banggi Rembang diharapkan dapat memberi manfaat, ketenangan, dan pariwisata 

khususnya bagi sekitar Kabupaten Rembang dan di indonesia pada umumnya. 

Serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan secara 

maksimal tanpa ada satu pihakpun yang dirugikan. 
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Gambar 4. 12 Ide Awal 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016 

 

 

4.7.1 Fasad Bangunan 

 
Gambar 4. 13 Sketsa Ide Bangunan Eksterior 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016 
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4.7.2 Interior Bangunan 

Untuk area lobby akan di buat sedemikian rupa agar terlihat elegan 

dan nyaman. Nantinya interior pada bagian lobby akan menggunakan unsur-

unsur kayu, marmer, dan tembaga sebagai pelingkup pada struktur kolom. 

Dengan penggunaan bahan bahan yang disebutkan diatas akan semakin 

memperkuat kesan neo-vernakular pada bagian interior lobby. 

Untuk ruang-ruang pada bagian resort nantinya akan menggunakan 

menggunakan konsep modern minimalis dengan sentuhan kaca pada beberapa 

bagian dinding, ini bertujuan untuk melihat pemandangan yang ada 

disekitarnya dari dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

Menggunakan lembaran tembaga 

sebagai material finishing kolom 

pada bagian lobby 

Menggunakan lantai berbahan 

marmer, hal ini juga bertujuan 

untuk mempertegas kesan neo-

vernakular 
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4.8 Analisa dan Konsep Lansekap 

a. Analisa  

Site terletak di daerah pesisir, yang berupa pantai dengan 

karakteristik sedimentasi lmpur dan tumbuhan bakau yang menutupi 

kawasan disekitarnya. Kawasan pantai yang ada pada desa pasar banggi 

memiliki karakteristik pantai landai dan tidak terdapat batu karang pada 

radius 1 km dari bibir pantai. Kondisi eksisting vegetasi yang sangat 

beragam dalam kawasan hutan mangrove merupakan potensi untuk 

dikembangkan. 

b. Pertimbangan 

1. Penataan lansekap yang menarik akan menambah suasana nyaman 

dan memberi estetika bagi para pengunjung resort maupun para 

pengunjung umum yang hanya ingin menikmati kawasan hutan 

mangrove, dan juga bagi masyarakat setempat. 

2. Mempertahankan vegetasi lokal, hal ini bertujuan untuk 

mendukung pencitraan alami terhadap nilai estetika kawasan. 

Kawasan hutan mangrove pasar banggi rembang sendiri sudah 

memiliki berbagai jenis vegetasi yang sangat beragam. 

3. Penambahan stree furniture, dermaga, pedestrian, taman dan jalan 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

4. Penambahan lansekap yang tepat seperti tanaman pengarah, 

tanaman peneduh, dan lain sebagainya yang tidak berlebihan akan 

semakin menambah fungsi dan estetika untuk mencapai suatu 

resort yang unik dan berbeda dengan resort-resort lainnya. 

c. Konsep  

1. Landsekap dibuat dengan konsep hutan alami, dan memberikan 

keterkaitan antara elemen-elemen landsekap alami an buatan. 

2. Menggunakan vegetasi alami yang ada disekitar kawasan seperti 

pohon mangrove, pohon nipah, beringin, dan lain sebagainya. 
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3. Pada daerah pantai akan dibangun dermaga yang dapat digunakan 

sebagai akses bagi para pengunjung untuk menuju ke laut tanpa 

merusak ekosistem yang ada pada kawasan. 

 
Gambar 4. 14 Contoh Pengolahan Kawasan Resort 

Sumber: www.google.com/Resort+in+Maldives, 2016 

 

4.9 Analisa dan Konsep Struktur 

4.9.1 Analisa Struktur 

Untuk mendukung terciptanya konsep desain yang akan direncanakan 

maka diperlukan: 

a. Struktur yang kuat untuk menunjang bangunan. 

b. Menyesuaikan struktur dengan konstruksi yang akan digunakan 

c. Ramah lingkungan, tidak banyak merusak alam dikawasan pantai, 

serta dapat mendung fasade yang di inginkan. 

d. Kuat menehan beban yang bekerja pada konstruksi bangunan. 

e. Mempertimbangkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, serta 

ramah lingkungan. 

f. Kemudahan dalam pelaksanaan dan perawatannya. 

g. Bahan material struktur yang tahan terhadap korosi air garam, uap 

garam, dan tahan terhadap kebakaran. 

 

4.9.2 Instalasi Konstruksi 

Sebagai kerangka utama dalam bangunan, sistem konstruksi 

sangat penting pada sebuah bangunan. Beberapa pertimbangan 
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konstruksi yang dapat memenuhi konsep dalam perancangan resort ini 

antara lain: 

a. Pemilihan konstruksi pondasi yang sesuai dengan daya dukung 

tanah di daerah pantai dan tepian pantai. 

b. Pemilihan material konstruksi bangunan yang kuat, ramah 

terhadap lingkungan sekitar dan juga tahan terhadap korosi air 

garam. 

c. Menggunakan konstruksi dinding yang mempertimbangkan 

efisiensi dalam kekuatan, fleksibilitas, serta ramah lingkungan. 

d. Konstruksi lantai yang mampu menahan beban yang bekerja, 

aman, nyaman, serta material yang ramah lingkungan. 

e. Pemilihan konstruksi atap yang mampu menahan gaya angin, 

dapat meredam panas matahari, efisien dari segi materi, 

pelaksanaan dan perawatan, tahan terhadap korosi air laut dan 

dapat diperbaharui serta berbentuk aerodinamis. 

 

4.9.3 Konsep Perancangan Sistem Struktur dan Konstruksi 

Pada perencanaan dan perancangan Resort di Kawasan Hutan 

Mangrove Pasar Banggi Rembang ini, struktur yang digunakan antara 

lain: 

a. Menggunakan struktur pondasi tiang pancang yang mencapai 

lapisan tanah keras. 

b. Konstruksi kolom dan balok menggunakan beton bertulang, 

konstruksi dinding menggunakan bata ringan dengan finising 

acian semen. 

c. Struktur dan konstruksi atap menggunakan type struktur lipat 

bentang lebar untuk memudahkan konsep atap yang unik, 

menggunakan material baja ringan. 
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4.10 Analisa dan Pendekatan Fisika Bangunan 

Pendekatan fisika bangunan pada perencanaan dan perancangan Resort di 

Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang ini membahas tentang 

penghawaan dan pencahayaan terhadap ruang. 

4.10.1 Penghawaan  

Salah satu tujuan dari pembahasan penghawaan adalah untuk 

mendapatkan kenyamanan udara bagi pemakai ruang dengan 

pengaturan suhu, kelembapan dan sirkulasi udara di dalam ruang. 

Penghawaan terdiri dari penghawaan alami dan penghawaan buatan. 

1. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami adalah suatu sistem penghawaan yang 

memanfaatkan udara (angin) sebagai unsur utama 

penghawaannya. Penghawaan alami pada kawasan Resort di 

Kawasan Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang ini yaitu 

dengan sistem sross ventilation untuk memanfaatkan bukaan-

bukaan (ventilasi) semaksimal mungkin. 

 
Gambar 4. 15 Cross Ventilation 

Sumber:www.google.com/Cross+Ventilation/php 2016 

 

2. Penghawaan Buatan 

Pengahawaan buatan adalah penghawaan yang dilakukan 

melaui teknik mekanis oleh alat yang dibuat oleh manusia. 

Penghawaan buatan diperlukan pada ruang-ruang yang menuntut 

adanya standar kenyamanan tertentu: 

a. Menjaga temperatur udara dalam ruangan agar tidak terlalu 

panas dan juga agar tidak terlalu dingin. 

http://www.google.com/Cross+Ventilation/php
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b. Mengontrol kelembabab udara dalam ruangan. 

Pemakaian penghawaan buatan ini bertujuan sebagai penunjang atau 

pendukung dari penghawaan alami karena penghawaan alami yang ada 

belum cukup nyaman untuk melakukan aktifitas pada saat tertentu. Sistem 

yang digunakan padan penghawaan buatan adala AC terpusat, dimana 

penggunaan suhu sudah diatur oleh pengelola dan tidak dapat dirubah-

rubah. 

4.10.2 Pencahayaan  

Merupakan suatu pengaturan pencahayaan pada ruang melalui 

bukaan-bukaan atau dengan pencahayaan lampu konvensional yang 

menggunakan tenaga listrik. Pencahayaan di bedakan atas pencahayaan 

alam dan pencahayaan buatan. 

1. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami ini memanfaatkan semaksimal 

mungkin cahaya matari. Tujuan dari penggunaan cahaya matahari 

sebagai pencahayaan alami adalah: 

a. Memberikan penerangan yang efisien dengan memanfaatkan 

cahaya alami yang bersumber dari cahaya matahari. 

b. Memberikan kenyamanan bagi indra penglihatan dengan 

intensitas cahaya yang tepat 

c. Standar minimum bukaan adalah 20% dari luas lantai atau 

untuk mendapatkan faktor langit, dengan menggunakan 

analisis dimana faktor langitsebagai H/D atau L/D. 

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan adalah sebuah sistem pencahayaan 

yang menggunakan cahaya buatan sebagai sumber cahaya 

utamanya. Tujuan dari pencahayaan buatan ini adalah: 

a. Memberi penerangan pada ruangan pada saat malam hari. 

b. Memberikan kenyamanan bagi indra penglihatan ketika 

malam hari atau pada suasan gelap. 
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c. Memberikan penerangan pada ruangan-ruangan khusus yang 

membutuhkan penerangan lebih, seperti pada ruang 

auditorium dan sebagainya. 

 

4.11 Analisa dan Konsep Utilitas 

4.11.1 Jaringan Listrik 

A. Konsep Jaringan Listrik 

Sumber tenaga listrik yang digunakan adalah bersumber dari PLN 

dengan generator atau genset sebagai sumber listrik cadangan 

dalam keadaan darurat. Dalam penggunaanya menggunakan 

sistem Automatic Switch yang berfungsi untuk menghidupkan 

mesin generator secara otomatis pada waktu listrik dari PLN 

mengalami pemadaman. 

B. Sistem Kerja Jaringan Listrik 

 

 

 

 

a. ATS (Automatic Transfer Switch) 

Merupakan alat yang digunakan untuk mentransfer 

aliran listrik secara otomatis dari tenaga cadangan menuju 

Electronical Main Distribution pada saat PLN padan 

sehingga genset menjadi berfungsi sebagai penghasil 

tenaga listrik. 
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b. EMD (Electronical Main Distribution) 

Merupakan pusat distribusi arus listrik, dari EMD 

aliran listrik di distribusikan ke seluruh ruangan atau unit 

bangunan yang membutuhkan. 

4.11.2 Jaringan Komunikasi 

Fasilitas komunikasi yang diperlukan yakni berupa sistem 

komunikasi dengan sistem eksternal, menggunakan PABX (Privat 

Automatic Branch Excange). Untuk kemudahan pelayanan 

telekomunikasi dengan sistem manual yaitu komunikasi keluar 

menggunakan fasilitas dari telkom dan digunkan untuk komunikasi 

antar bagian dalam kawasan resort maupun keluar kawasan resort. 

Sistem ini menghubungkan antar bagiab melalui operator telepon 

dengan sistem paralel. 

 

 

4.11.3 Jaringan Air Bersih 

1. Dasar Perimbangan 

a. Standar kebutuhan air bersih 

b. Standar peraturan Plumbing 

c. Sistem pendistribusian 

d. Sistem supali air bersih  

e. Sistem distribusi air bersih 
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Gambar 4. 16 Distribusi Air Bersih 

Sumber: Analisa Penulis, (2016) 

2. Konsep Suplai Air Bersih 

 

Gambar 4. 17 Distribusi Air Bersih 

Sumber: Ronim Azizah, TKA 225 Utilitas, (2007) 

 

4.11.4 Jaringan Air Kotor 

Konsep pengolahan dan distibusi dari jaringan air kotor yang 

ada pada kawasan resort adalah: 
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a. Menerapkan sistem DEWATS, yaitu pengolahan limbah 

dengan sistem ekologis yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkelanjutan tanpa menggunakanenergi, 

dengan cara memanfaatkan vegetasi, kerikil dan bakteri 

sebagai filter. 

b. Filter yang digunakan sebagai penyaring diantaranya 

adalah material kerikil dan tanaman atau vegetasi air 

dalam kolam. 

 

4.11.5 Sistem Proteksi Kebakaran 

Untuk memenuhi persyaratan layak huni pada sebuah 

bangunan maka harus diperlukan suatu sistem proteksi kebakaran 

pada bangunan yang akan di rencanakan, dengan konsep proteksi 

kebakaran sebagai berikut: 

a. Elemen konstruksi bangunan seperti dinding, kolom dan 

lantai harus tahan terhadap api kebakaran. 

b. Bangunan dilengkapi dengan penerangan darurat seperti 

sumber tenaga baterai yang dapat menyuplai lampu 

penunjuk arah menuju arah pintu keluar. 

Sistem proteksi kebakaran aktif pada resort ini direncanakan di 

bagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian utama yang berada pada 

bagian resort, dan bagian kedua berada pada bagian penunjang atau 

pendukung. Sistem untuk fungsi proteksi kebakaran yang digunakan 

yaitu: 

a. Fire Alarm 

Karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar 

yang ada di dalam ruangan resort seperti kayu, kain, 

kertas, dan lainnya. Maka digunakan fire detectors tipe 

ionization smoke, yang mampu untuk mendeteksi gejala 

kebakaran pada sebuah bagian sebelum asam mulai 

terlihat. Maka dalam penerapannya para pengunjung 
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dilarang keras untuk merokok di dalam ruangan, karena 

dapat memicu fire alam mendeteksi kebakaran dan 

mengaktifkan sistem proteksi kebakaran. Jarak antar 

detektor dengan dinding minimum 30 cm. Jarak antar 

detektor tidak lebih dari 7 m untuk ruang aktif dan 10 m 

untuk ruang sirkulasi. 

b. Sprinkler  

Sprinkler yang digunakan pada semua fasilitas bangunan 

yang ada di kawasan resort yaitu menggunakan sprinkler 

yang menyemprotkan busa zat kimia kering dan karbon 

dioksida (CO2), pemilihan sprinkler yang menggunkan 

zat kimia kering dikarenakan pertimbangan kurangnya 

pasokan air bersih yang ada di sekitar kawasan resort. 

 

c. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 

Merupakan unit pertable yang harus mudah diraih. 

Dipasang maksimum 1,5 m dari lantai, jarak antar alat 25 

m dan daya pelayanan 200- 250 m². Diletakkan pada 

setiap kamar pada resort, tabung ini berisi zat Karbon 

Dioksida (CO2) 

 

Sedangkan untuk fungsi penunjang lain seperti lobby, kantor 

pengelola, dan lainnya menggunakan sistem proteksi kebakaran 

sebagai berikut: 

a. Fire alarm 

Terdiri dari heat and smoke detector. Berfungsi untuk 

mendeteksi kemungkinan adanya bahaya kebakaran 

secara otomatis. Jarak antar detector maksimum 

dipasang sejauh 12 m di dalam ruang aktif dan 18 untuk 

ruang sirkulasi. 

b. Sprinkler  
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Sprinkler yang digunakan pada semua fasilitas 

bangunan yang ada di kawasan resort yaitu 

menggunakan sprinkler yang menyemprotkan busa zat 

kimia kering dan karbon dioksida (CO2), pemilihan 

sprinkler yang menggunkan zat kimia kering 

dikarenakan pertimbangan kurangnya pasokan air 

bersih yang ada di sekitar kawasan resort. 

c. APAR 

Merupakan unit pertable yang harus mudah diraih. 

Dipasang maksimum 1,5 m dari lantai, jarak antar alat 

25 m dan daya pelayanan 200- 250 m².  

d. Hydran 

Di letakkan pada jarak maksimum 30 m dengan daya 

pelayanan 800 m²/unit. Menggunakan suplai air yang 

berasal dari reservor bawah bertekanan tinggi, 

sedangkan air yang menjadi sumber pada hydrant 

diambil dari ground tank. 

 

4.11.6 Sistem Keamanan Bangunan 

Konsep pengamanan yang diterapkan dalam proses 

perancangan ini adalah : 

1. Meletakkan pos jaga pada pintu masuk dan keluar serta pada 

titik-titik tertentu yang telah di tentukan. 

2. Penggunaan CCTV pada semua area yang ada pada kawasan 

kecuali, kamar pada resort dan toilet. Hal ini bertujuan untuk 

memperkecil tingkat kejahatan atau sesuatu yang 

membahayakan dalam kawasan resort. 

 

4.11.7 Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting 

pada semua kawasan pantai. Perlunya menjaga kualitas kebersihan kawasan 
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merupakan kunci dari kesuksesan dalam mengelola sebuah kawasan. Unutk 

itu perlu disediakannya kotak-kotak sampah yang dibedakan menurut 

jenisnya seperti, organik, dan non organik. Selanjutnya sampah-sampah itu 

dikumpulkan dan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir) kemudian di 

daur ulang untuk jenis sampah tertentu yang bisa dimanfaatkan lagi. 

 


