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BAB IV   

ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa Kelayakan  

Analisa kelayakan proyek perencanaan kawasan wisata dan taman rekreasi 

pantai Mota Dikin di Kabupaten Malaka  bertujuan mengembangkan potensi 

pariwisata pada kabupaten Malaka khususnya untuk pada kawasan wisata dan 

taman rekreasi pantai Mota Dikin yang telah  dijadikan sebagai kawasan  Wisata 

namun tidak  dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi pada kawasan 

tersebut, Sedangkan dalam proses menganalisa maka metode analisa yang 

digunakan adalah analisa SWOT yaitu dengan menganalisa potensi, peluang dan 

hal yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan  kawasan wisata dan taman 

rekreasi pantai Mota Dikin sebagai obyek  dengan mempertimbangkan tantangan 

atau hambatan yang ada. 

4.1.1 Identifikasi SWOT 

A. Strength / Kekuatan (S) 

Potensi untuk mengembangkan perencanaan dan perancangan 

kawasan wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin ini dapat di 

lihat dari segi pariwisata dan potensi yang terdapat kawasan, hal ini 

dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang 

berbatasan langsung dengan Timor Leste. 

2. Pantai Mota Dikin merupakan salah satu pantai yang berada di 

Kecamatan Malaka Tengah dengan waktu tempuh ±30 menit 

dengan jarak 20 Km dari pusat Kota Betun. 

3. Kawasan  wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin terlatak 

pada wilayah peruntukan kawasan wisata 

B. Weakness / Kelemahan (H) 

Ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan 

kualitas dari Perencanaan dan Perancangan kawasan wisata dan 
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taman rekreasi pantai Mota Dikin di Kabupaten Malaka. Tantangan 

– tantangan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Pengelolaan kawasan wisata ini belum dikelolah dengan baik 

oleh dinas pariwisata. 

2. Jalan masuk menuju lokasi masih belum diaspal sehingga 

menimbulkan genangan – genangan air hujan saat musim hujan. 

3. Banyaknya satwa liar yang berkeliaran di kawasan 

C. Opportunity / Peluang (P) 

Menjadi satu-satunya wiasata dan taman rekreasi pantai  yang unik 

di Malaka. 

1. Salah satu wisata pantai di Kabupaten Malaka dengan 

pemandangan alam yang  menarik yang dipenuhi dengan hutan 

pinus. 

2.  Masih dipertahankannya budaya dan tradisi serta hasil alam 

masyarakat pada taman wisata ini sehingga dapat di jadikan 

peluang   

D. Threat / Ancaman (T) 

1. Tidak mampu memaksimalkan potensi obyek wisata pantai 

secara maksimal karena banyak hewan liar 

2. Kurangnya minat kunjungan wisatawan akibat jalan masuk 

menuju lokasi yang masih rusak. 

 (Sumber;  Hasil analisa penulis berdasarkan observasi 

lapangan)   

4.1.2  Strategi Pilihan 

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk 

mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan 

ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan 

memadukan antara kekuatan ( Strength¸S ) dengan peluang ( 

oppurtunity, O ) yang dikenal sebagai strategi S – O, memadukan 

kelemahan ( weakness, W ) dengan peluang ( oppuertunity¸O ) yang 
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dikenal sebagai atrategi W – O, dan memadukan kekuatan ( sterngth¸S ) 

dengan ancaman ( threath¸T ) yang dikenal sebagai strategi S – T.  

Strategi S – O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap 

unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang 

ada seoptimal mungkin, strategi W – O dimaksudkan sebagai upaya 

memperbaiki masing – masing unsur kelemahan agar dapat 

memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, 

sedangkan strategi S – T dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan 

menundukan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. 

A. Strategi Antara Kekuatan Dan Peluang 

Tabel  5.  Analisa Strategi Kekuatan dan Peluang 

Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi (SO) 

Kawasan wisata dan 

taman rekreasi pantai 

Mota Dikin terletak  di 

salah satu kabupten yang 

berbatasan langsung 

dengan Timor Leste 

 

Salah satu wisata pantai 

di Kabupaten Malaka 

dengan pemandangan 

alam yang  menarik 

yang dipenuhi dengan 

hutan pinus  

 

Memaksimalkan potensi 

kawasan wisata tersebut 

dengan menciptakan 

aktifitas – aktifitas yang 

berkaitan dengan kebutuhan 

pada kawasan tersebut.  

Kondisi kawasan wisata 

masih alami sehingga 

memiliki pemandangan 

alam yang indah 

Memiliki ke-khasan 

tersendiri dibandingkan 

obyek wisata pantai 

lainnya di Kabupaten 

Malaka 

Menciptakan aktifitas yang 

berkaitan dengan alam 

sehingga memaksimal 

potesi alam  

Sumber: Analisa penulis 

A. Stategi Antara Kekuatan Dan Ancaman  

Tabel Tabel  6. Analisa Strategi Kekuatan dan Ancaman 
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Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi (ST) 

wisata pantai saat ini 

masih mendominasi di 

sektor pariwisata 

Belum mampu bersaing 

dengan wisata pantai 

lainnya dikarenakan 

fasilitas yang ada belum 

memadahi 

Menyediakan wadah  

arsitektur dan menciptakan 

aktifitas yang berkaitan 

dengan wisata dan taman 

rekreasi pantai sehingga 

mampu menarik wisatawan  

Kondisi kawasan wisata 

masih alami sehingga 

memiliki pemandangan 

alam yang indah 

Ketakutan para 

wisatawan akibat 

banyaknya hewan liar 

pada kawasan    

Merencanakan aktifitas 

yang bersifat fun dan 

edukatif untuk 

meminimalisir hal – hal 

tersebut. 

Sumber: Analisa penulis 

B. Stategi Antara Kelemahan Dan Peluang  

Tabel  7. Analisa Strategi  Kelemahan  dan Peluang 

Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi (WO) 

kawasan wisata ini belum 

dikelolah dengan baik 

oleh dinas pariwisata 

 

Keadaan kawasan 

wisata masih alami. 

Menyerahkan pengelolaan 

kawasan wisata pada pihak 

swasta demi 

memaksimalkan potensi 

wisata dan mampu 

menyediakan fasilitas dan 

infrastruktur yang mampu 

menarik wisatawan 

Sampai saat ini ancaman 

berupa hewan liar masih 

menjadi masalah utama 

wisata pantai saat ini 

masih mendominasi di 

sektor pariwisata serta 

Bagaimana menciptakan 

aktivitas yang mampu 

menarik wisatawan dan 
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yang mengurangi minat 

pengunjung 

 

lokasi berdekatan 

dengan batas Negara 

tetangga 

merasa takut akan hewan 

liar dan  mendominasi 

wisata pantai di Kabupaten 

Malaka 

Akses jalan masuk 

menuju kawasan yang 

masih rusak 

Menjadi tempat wisata 

yang memiliki suasana  

yang dekat dengan alam 

Bagaimana menciptakan 

aktivitas yang mampu 

menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke kawasan 

wisata 

Sumber: Analisa penulis 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa SWOT yang ditinjau berdasarkan potensi, hambatan, 

prospek dan pesaing maka proyek ini dapat dinyatakan layak untuk deikerjakan 

atau dibangun di Kabupaten Malaka khususnya pada Kawasan Wisata Pantai 

Mota Dikin Desa Fahiluka.  

4.2 Makro Keruangan 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malaka. 

Kawasan wisata pantai Mota Dikin terletak di Desa Fahiluka Kecamatan 

Malaka Tengah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka 

paragraf 6, kawasan tersebut masuk dalam kawasan peruntukan pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf g yang dikelola oleh Dinas 

Pariwisata. 

 

4.3 Analisa Aktivitas dan Flow Aktivitas 

4.3.1  Analisis Aktivitas Pengguna 

Analisa kegiatan atau aktivitas penggunaan bangunan adalah 

mengamati dan menganalisa segala hal yang berkaitan dengan pelaku 

kegiatan pada kawasan wisata pantai dan taman rekreasi pantai Mota 
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Dikin, sehingga dapat dikelompokan jenis aktivitas yang akan 

direncanakan. 

 

a. Aktifitas Pengelola 

 

 

 

  

 

 

b. Aktifitas pengunjung yang menggunakan cottage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Parkir 

Istirahat Bekerja 

Parkir 

Pulang 

Datang 

Parkir 

Enterance Information  

Berwisata Menginap 

Parkir 

Pulang 
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c. Aktifitas pengunjung yang sekedar berwisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Aktifitas Servis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Parkir 

Enterance 

Information  

Rekreasi Makan/Minu

m 

Parkir 

Pulang 

Datang 

Parkir 

Enterance Informatio

n  

Bekerja Istirahat Parkir 

Pulang 
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4.3.2 Pendekatan Aktifitas dan Fasilitas 

 a. Pengelola 

                Tabel  8. Analisa aktivitas dan kebutuhan ruang 

Aktivitas Kebutuhan ruang 

Datang Main Entrance,parkiran 

Isi daftar hadir R. informasi 

Bekerja 

(administrasi,rapat) 

R. administrasi, R. rapat 

Istirahat makan Kantin 

Buang air Km/wc 

Pulang Parkir,site entrance 

  

b. Aktifitas pengunjung yang sekedar berekreasi 

Tabel  9. Aktifitas Pengunjung 

Aktivitas Kebutuhan ruang 

Datang Main Entrance,parkiran 

Lapor diri Pos jaga , Pos karcis 

Rekreasi  Area renang, area pancig , coffe shop 

Makan  Restoran  

Santai  Gazebo  

Pulang Parkir,lapor, site entrance 

 

c. Aktifitas pengunjung yang nginap 

Tabel  10. Aktifitas Pengunjuing 

Aktivitas Kebutuhan ruang 

Datang Main Entrance,parkiran 
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Lapor diri lobby 

nginap Unit hunian 

Rekreasi  Area renang, area pancig , coffe shop 

Makan / minum Restoran  

Santai  Gazebo , ruang terbuka 

Pulang  Lapor diri, parkir, site entrance 

 

d. Aktifitas servis 

Tabel  11. Aktivitas Servis 

 Aktivitas Kebutuhan ruang 

Datang Main Entrance,parkiran 

Lapor diri Pengelola  

Kerja  Area  wisata 

Istirahat  pengelola 

Pulang  Lapor diri, parkir, site entrance 

4.3.3 Analisa Kunjungan Wisatawan 

   Berhasil dan tidaknya rancangan kawasan wisata dan taman rekreasi  Mota 

Dikin sangat tergantung pada kondisi arus kunjungan. Dengan demikian untuk 

mencapai hasil rancangan yang dapat menguntungkan berbagai pihak, maka perlu 

diketahui prosentase kunjungan pada 5 tahun terakhir dan proyeksi untuk 10 tahun 

ke depan. Untuk mengetahui proyeksi kunjungan 10 tahun ke depan maka perlu 

diketahui kunjungan untuk 5 tahun terakhir yaitu : 

∆ wis 2013-2017 = Tingkat  kunjungan wisatawan tahun 2013-2017 
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∑ wis tahun T  = Jumlah wisatawan tahun terakhir (2017) 

Tahun A   = Jumlah wisatawan tahun sebelumnya (2013) 

∆wis/tahun  = Pertumbuhan kunjungan wisatawan pertahun 

N   = Interval/jumlah sampel tahun yang diambil 

Dengan rumus perhitungan prosentase sebagai berikut : 

 

 ...............1) 

 

 

 ...............2) 

Jika disubtitusikan : 

 ∆ wis 2013 – 2017 = ∑ p tahun T - ∑ p tahun A       % ...........1) 

    ∑p 2013 

 

 =     17.600  – 12. 450                   % ...........1) 

12.450 

 

 = 0,41 % 

∆ wis / tahun           = 0,41 %  : 5 ..........2) 

 = 0,082 % pertahun 

Dari angka pertumbuhan kunjungan wisatawan pertahunnya dapat diprediksi 

jumlah kunjungan wisatawan untuk 10 tahun (dari 2013 - 2022) mendatang dengan 

rumus perhitungan bunga berganda sebagai berikut :  

 

                    pt 

∆wis 2013-2017 = ∑ W tahun T - ∑ w tahun A 

               ∑w tahun A 

∆wis / tahun     = ∆ wis 2013-2017 : 

n 

= po (1 = r )
t 
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Dimana :  

Pt  = Jumlah pengunjung pada tahun rencana 

Po = Jumlah pengunjung pada tahun dasar 

r  = Tingkat perkembangan pengunjung 

t   = Tahun proyeksi 

P2028 = P2028 ( 1 + r )
t 

 = 
17.600 ( 1 + 0,082 )

10 

 = 
17.600 x 2,199 

                      = 38.702 wisatawan 

 Sehingga, jumlah wisatawan yang dating di ratenggaro perbulannya yaitu 

; 

38.702   

12 

 Jumlah wisatawan perminggu : 

3225 

4 

 Jumlah wisatawan perharinya : 

806 

7 

Jadi, jumlah wisatawan yang dating perhari di kawasan wisata Mota 

Dikin yaitu 115 wisatawan setiap harinya. 

 

= 806 wisatawan 

= 115 wisatawan 

= 3.225 wisatawan 
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4.3.4 Analisis Status Pengelola Kawasan Wisata 

1. Dasar penentuan 

Untuk mencapai suatu target yang optimal dalam pengelolaan suatu 

kawasan wisata sebaiknya sebuah kawasan wisata yang hendak 

dikembangkan dikelola oleh lembaga swasta/pengusaha karena sebuah 

lembaga swasta/pengusaha merupakan lembaga yang tidak terikat dengan 

kepemerintahan sehingga dalam pengelolaan suatu kawasan wisata dapat 

dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan potensi pada kawasan 

wisata tersebut melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai 

dengan kriteria pada kawasan wisata tesebut.   

2. Struktur Organisasi Pengelola 

Berdasarkan analisa aktifitas pelaku kegiatan, maka struktur 

organisasi pengelola pada perencanaan Kawasan Wisata dan Taman 

Rekreasi Pantai Mota Dikin  adalah sebagai berikut : 

          Tabel  12. Analisis Struktur Organisasi Pengelola Berdasakan Kegiatan 

No Jabatan Tugas 

1 Direktur utama  Mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan-kegiatan dibidang administrasi 

keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. 

 Mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan pengadaan dan peralatan 

perlengkapan. 

 Merencanakan dan mengembangkan sumber-

sumber pendapatan serta pembelanjaan dan 

kekayaan perusahaan 

2 Manejer umum  Menetapkan kebijakan perusahaan dengan 

menentukan rencana dan tujuan perusahaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Mengkoordinir dan mengawasi seluruh 
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aktivitas yang dilaksanakan dalam 

perusahaan. 

 Membuat peraturan intern pada perusahaan 

yang tidak bertentangan dengan kebijakan 

perusahaan. 

 Memperbaiki dan menyempurnakan segenap 

segi penataan agat tujuan organisasi dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. 

 Membimbing bawahan dan mendelegasikan 

tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh 

bawahan secara jelas. 

3 Maneger 

Accounting 

 

 Membantu direksi melaksanakan fungsi 

manajemen dalam bidang keuangan 

perusahaan, mengatur, mengendalikan, dan 

menyusun rencana kerja atau anggaran 

perusahaan. 

 Bertanggung jawab sebagai pemegang, 

pengaman penerimaan dan pengeluaran 

4 Manejer 

Operasional  

 

 Mengawasi kegiatan operasional perusahaan. 

 Merencanakan, mengendalikan, dan 

mengawasi seluruh kegiatan operasional 

dalam pengembangan kawasan wisata. 

 Mengadakan pembinaan, pelaksanaan 

kegiatan perusahaan dibidang pengembangan. 

5 Maneger 

Marketing  

 

 Berwenang merumuskan kebijakan pemasaran 

perusahaan, berwenang untuk melakukan 

penyempurnaan pola kerja didepartemen 

marketing. 

 Bertanggung jawab terhadap strategi 
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pemasaran yang telah disusun, bertanggung 

jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja 

didepartemen marketing. 

 Bertanggung jawab dalam membina hubungan 

baik dengan konsumen (wisatawan). 

6 Staf Accounting 

dan Keuangan 

 Bertugas mengawasi segala pencatatan 

transaksi laporan keuangan. 

 Bertugas mengawasi penerimaan dan 

pengeluaran dana sehubungan dengan 

transaksi-transaksi yang terjadi.  

7 Staf Operasional  Bertugas mewakili manajer apabila manajer 

operasional berhalangan hadir, dan 

mengkoordinir juga mengawasi kerja bagian 

taman, kebersihan dan pengairan. 

 serta mengecek, mengawasi dan membuat 

laporan absensi seluruh karyawan 

8 Staf Umum  memberikan supervisor dan koordinasi pada 

bagian umum dengan melaksanakan kegiatan 

tata usaha, kepegawaian, akutansi, 

penggandaan material dan pembukuan agar 

pelayanan administrasi kepada semua unsur 

baik internal maupun eksternal berjalan lancar 

9 Staf marketing  Membantu manajer dalam menciptakan 

kreasi-kreasi wahana permainan yang baru 

yang kemudian akan dipublikasikan atau 

dipromosikan kepada khalayak umum 

10 Bagian 

Ticketing 

 Bertugas mengkoordinir dan mengawasi kerja 

bagian ticketing, dan mengadakan rapat 
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dengan bagian ticketing. 

11 Bagian Cottage 

 

 Bertugas menyediakan dan melayani 

wisatawan yang hendak menginap pada 

kawasan wisata 

 Menyediakan kebutuhan pengguna cottage  

Sumber: Analisa penulis 2018 

4.4 Analisa Tapak/Site 

Dalam mengelolah tapak atau site ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain : 

 Pengembangan fisik perencanaan harus sesuai dengan karakter dari kawasan 

wisata Mota Dikin yang bersifat rekreatif, baik dari segi bentuk maupun 

struktur dan konstruksi. 

 Didalam daerah perencanaan harus ada pemisahan secara khusus antar setiap 

fungsi serta mengorientasikan penekanan tata masa bangunan, landscape serta 

hubungan keterkaitannya. 

4.4.1 Analisa Topografi 

Berdasarkan kondisi topografi Pantai Motadikin daerah yang relatif datar dengan 

kemiringan antara 0 – 15 %. Untuk menangani masalah topografi dalam hubungan 

dengan peencanaan tapak maka dibutuhkan beberapa alternatif antara lain :  

Alternatif 1 

Membiarkan kontur tampak alamiah 

Keuntungan : 

 Tidak membutuhkan biaya yang besar untuk penataan kontur dalam tapak 

 Memberi kesan alamiah 

Kerugian : 

 Membutuhkan perencanaan yang serius dalam hal penataan tapak. 

 Membutuhkan keseriusan dalam penataan fasilitas penunjang berkaitan 

dengan kontur yang ada  

Alternatif 2 
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Melakukan cut and fill 

   

                     Gambar 35.Analisa Topografi 

                      ( sumber: hasil sketsa penulis ) 

Keuntungan : 

 Dapat membentuk tata tapak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan 

 Mudah dalam penyesuaian dengan fasilitas penunjang 

Kerugian : 

 Membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan cut and fill 

 Sifat alamiah pada tapak hilang. 

Dari kedua alternatif diatas maka yang dipilih adalah alternatif 1 karena Tidak 

membutuhkan biaya yang besar untuk penataan kontur dalam tapak dan kawasan 

wisata akan terlihat lebih alamiah. 

4.4.2 Analisa Penzoningan 

Perencanaan dan perancangan zoning pada kawasan wisata dan taman 

rekreasi pantai Mota Dikin bertujuan agar mendapatkan arahan yang jelas 

mengenai aktivitas yang akan dilakukan pada kawasan wisata. 

Pembagian Zona kawasan wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin 

mencakup 3( tiga ) zona kegiatan, yakni Zona Publik, Zona Semi Publik dan 

servis, serta Zona Privat. Ketiga Zona dibagi berdasarkan pertimbangan aktivitas 

pada lokasi yang akan dilakukan. 

1. Zona Publik 

Terdiri dari kawasan untuk aktivitas umum dan utama pada kawasan 

wisata seperti pedistrian,fasilitas penunjang, wisata kuliner, arena 

flying fox dan outbond, parkiran dll. 

CUT 

  FIL

L 
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1. Jetski 

2. Banana boat 

3. Surfing 

4. Parasailling 

  

  

2. Zona Semi Publik dan Servis  

Berisi kawasan untuk aktivitas umum dengan ketentuan khusus. 

Artinya ada ketentuan – ketentuan khusus yang harus dilakukan, 

misalnya telah melewati pemeriksaan karcis masuk dan lain – lain. 

Contoh aktivitas yang terjadi pada zona ini, kolam renang, kolam 

mancing dll. 

3. Zona Privat 

Berisi kawasan untuk aktivitas yang membutuhkan tingkat privasi 

tinggi, misalnya cottage/penginapan, dll. 

4.4.2.1 Analisis Potensi Pengembangan Atraksi Wisata 

Berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan potensi pengembangan 

wisata Pantai Motadikin secara garis besar adalah sebagai berikut : 

 Zona perairan laut sekitar Pantai Motadikin.  

Perairan laut sekitar Pantai berpotensi untuk dikembangkan wisata 

tirta dengan berbagai atraksi wisata seperti olahraga air,tempat  bahkan 

wahana wisata seperti banana boat,surfing, parasailing, dll. 

 

 

 

 

 

Gambar 36 Pengembangan  Atraksi Wisata Pantai Motadikin 

(Sumber : internet) 

 

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya hewan liar buaya yang 

ada muara  yang berdekatan dengan kawasan pantai motadikin sehingga 

mengurangi potensi pengembangan atraksi wisata di perairan tersebut.  

Potensi yang ada di kawasan pantai Mota Dikin yaitu pada musim 

Mei- Juni ombak besar yang bisa di jadikan penarik wisatawan 
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berkunjung untuk surfing dan bisa melihat gerlapnya lampu australia 

yang bisa dilihat di kawasan pantai tersebut untuk menarik wisatawan 

lokal dan wisatawan regional. 

 Zona pantai yang membentang dari bagian Barat -  Selatan – Timur pulau 

yang sangat potensial untuk kegiatan atau atraksi wisata pantai  

 dengan berbagai aktivitas yang dapat dikembangkan seperti olahraga 

pantai, berenang, sun bathing, dll. 

 

 

 

 

 

 

 Zona daratan pantai  yang berpotensi dikembangkan untuk wisata 

outbound dengan konsep yang sedang berkembang saat ini dengan 

memberikan suasana baru merupakan konsep destinasi wisata hutan 

cemara terutama yang ada di kawasan pantai motadikin memilki daratan 

pantai yang banyak di kelilingi pohon pinus yang bisa dijadikan salah 

satu potensi yang di kembangkan di kawasan pantai motadikin. Atraksi 

wisata yang dapat dilakukan antara lain adalah menikmati suasana pohon 

pinus yang mengelilingi diwilayah pantai dan memiliki kelebihannya 

yaitu berdekatan dengan pantai. 

 

 

 

 

 

Gambar 38. Pengembangan  atraksi wisata Pantai Mota Dikin 

( sumber : Internet ) 

 

 

1. Bersepeda, 2. Jogging, 3. Sepakbola pantai, 4. Volley pantai, 

dll 

Wisata Outbound Suasana Pohon Pinus dan 

Cemara 

Gambar 37. Pengembangan  atraksi wisata Pantai MotaDikin 

(sumber : Internet) 
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4.4.2.2  Pengembangan Zona Atraksi Wisata Pantai Motadikin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39 peta pengembangan zona atraksi wisata 

(Sumber: google earth ) 

    Luas kawasan wisata pantai Mota Dikin 7.3 Ha. 

4.4.3 Analisis Pola Pencapaian Pada Kawasan 

A. Pencapaian Menuju Lokasi Wisata 

 

Gambar 40 Pola Pencapaian Pada Kawasan Wisata dan Taman Rekreasi Pantai Mota Dikin. 

(Sumber: Google Maps) 

 

Kriteria pencapaian : 

Zona Pantai 

Kegiatan untuk 

dikembagkan atau atraksi 

wisata pantai dengan 

berbagai aktivitas yang 

dapat dikembangkan 

seperti olahraga 

pantai,jatski,banana boat, 

, dll 

 

Zona Penyangga 

Potensi dikembangkan 

untuk wisata alam pantai 

motadikin. Atraksi wisata 

yang dapat dilakukan 

antara lain adalah 

menikmati kawasan  alam 

hutan pinus yang di 

rencanakan untuk wisata 

outbound dan sebagai 

zona permainan alam 

seperti permainan tali 

jamping,joging 

trek,bersedah,dll 

 

Zona Pelayanan 

Kondisi dimana seluruh 

aktivitas dan fasilitas 

pendukung yang ada di 

zona pelayanan seperti 

fasilitas jaringan 

infrastuktur dasar, akses 

fasilitas,pelayanan 

penunjang dll. 
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1. Berjarak  ± 23,9 Km dari Kota Betun, melewati Jl.Raya Hailulik 

– Betun. 

2. Dapat  dicapai  menggunakan kendaraan  bermotor baik itu 

mobil maupun bus  karena melewati jalan utama yang menuju 

pada satu pada gerbang masuk kawasan  

Saran pencapaian : 

1. Kendaraan pribadi : mobil atau motor 

2. Kendaraan umum : bus, travel, mobil sewa 

B. Pencapaian Dalam Kawasan  

Terdapat  3 (tiga) bentuk dasar pencapaian yang dapat digunakan 

dalam kawasan perencanaan, antara lain : 

1. Pencapaian langsung 

Pencapaian yang mengarah langsung pada satu Titik orientasi  

melalui jalan yang satu dengan sumbu pusat orientasi tapak 

2. Pencapaian tersamar  

Pencapaian yang dapat diubah arah satunya atau beberapa kali 

untuk menghambat atau memperpanjang urutan sehingga apa 

yang ada didalam tapak terlihat dengan jelas 

3. Pencapaian melingkar  

Jalur berputar yang akan memperpanjang urutan namun semua 

unsur dalam tapak dapat terlihat jelas. 

 

Gambar 41 Analisa Pola Pencapaian 

                                   (Sumber: Analisa penulis) 

Berdasarkan uraian diatas maka dipilih ketiga alternatif 

pencapaian tersebut dengan melakukan kombinasi pada ketiga 
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pola pencapaian tersebut mengingat perencanaan proyek yang 

berupa kawasan  wisata agar wisatawan yang berkunjung tidak 

merasa jenuh dan dapat menikmati seluruh isi dalam kawasan.   

4.4.4 Analisa Sirkulasi  

Penataan pola sirkulasi di luar bangunan dilakukan dengan melakukan 

pertimbangan : 

o Kelancaran dan keamanan sirkulasi kendaraan yang ada di sekitar tapak. 

o Kelancaran, keamanan dan kenyamanan. 

o Adanya keamanan bagi pejalan kaki di dalam kawasan perancangan 

o Tersedianya area parkir yang memadai. 

o Adanya jalur khusus untuk sirkulasi barang ke bangunan (jalur  servis) 

 Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan 

aktivitas dan penggunaan ruang/zona sehingga merupakan penggerak dari 

ruang yang satu ke ruang yang lain. Kenyamanan dapat berkurang karena 

sirkulasi yang kurang baik misalnya tidak ada pembatasan ruang untuk 

sirkulasi kendaraan dan manusia. Sirkulasi dalam tapak dibedakan atas 2 

jenis, yakni : 

1. Sirkulasi manusia. 

 Yang perlu diperhatihan dalam sirkulasi manusia adalah : 

o Pencapaian yang mudah dan jelas dan dilakukan dengan 

pengolahan pedestrian yaitu dengan pengerasan dan ruang terbuka 

sebagai pengarah 

o Pemisah jalur sirkulasi antar pengunjung dengan karyawan dan 

pengelola 

o Membuat pemisah yang jelas antara sirkulasi manusia dengan 

kendaraan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki. 

2. Sirkulasi kendaraan.  

Secara hirarki dibagi atas tiga bagian yaitu sirkulasi pengunjung, 

pengelola dan servis. Ketiga sirkulasi ini perlu dipisahkan sehingga 

kelancaran lalu lintas dapat terjamin dengan baik. 
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o Sirkulasi pengunjung.  

Khusus bagi kendaraan pengunjung yang ditampung pada suatu 

pusat parkir tersendiri, selanjutnya dapat menuju ke fasilitas yang 

dituju dengan berjalan kaki. 

o Sirkulasi pengelola. 

Sirkulasi kendaraan bagi pengelola diarahkan/didekatkan dengan 

kantor pengelola dengan pertimbangan tidak terjadi krosing antar 

sirkulasi servis dan tidak menimbulkan kebisingan. 

o Sirkulasi servis 

Untuk kendaraan servis akan diarahkan melalui sirkulasi tersendiri 

dan akan diletakan dengan fasilitas servis. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sirkulasi kendaraan adalah 

: 

o Jumlah kendaraan yang ditampung. 

o Ada kejelasan jalur kendaraan. 

o Susunan dan distribusi ruang yang ada. 

o Bentuk sarana parkir dan kaitannya dengan fasilitas yang 

disediakan.  

o Tujuan pengunjung yang berkendaraan.  

o  Sirkulasi kendaraan yang aman, lancar dan tidak terjadi  krosing 

dengan sirkulasi manusia. 

3. Parkir 

Dalam merencanakan parkiran harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

o Parkiran harus mudah dicapai. 

o Tidak menggangu sirkulasi dalam tapak. 

o Mempunyai jarak yang sedekat mungkin dengan area yang 

dilayani. 

o Kapasitas parkir dikaitkan dengan lokasi tapak. 

o Keamanandan kenyamanan parkir kendaraan 
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o Sistem parkir direncanakan agar memudahkan ruang  gerak 

keluar masuknya kendaraan. 

o Arus kendaraan keluar masuk kedalam tapak dibantu dengan 

rambu – rambu lalu lintas yang jelas. 

Dalam merencanakan sistem parkiran dalam suatu tapak    perancangan  

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Letak parkir 

Letak parkir dipertimbangkan terhadap kemudahan dan 

kelancaran pelayanan kegiatan yang ada dalam bangunan. Sistem 

dan letak parkir dapat ditentukan oleh keadaan tapak dan 

pembiayaan. Adapun kemungkinan perletakan parkir adalah : 

Alternatif 1. Parkir terpisah di suatu tempat  

- Sirkulasinya mudah. 

- Pencapaian ke bangunan dan distribusi parkir kurang 

merata.  

Alternatif 2. Parkir diletakkan menyebar di sekeliling bangunan  

- Sirkulasinya kurang jelas. 

- Distribusi parkir dan pencapaian ke bangunan kurang 

merata. 

Pada site perancangan kawasan wisata Mota dikin  

menggunakan letak parkiran terpisah pada suatu tempat. 

2. Penataan kendaraan 

a. Parkir miring 45
0
, dan 60

0
 

 

Keuntungan : 

1) Kendaraan lebih mudah keluar dan masuk 
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2) Pengontrolan sistem parkir yang ada dapat terorganisir 

dengan baik 

Kerugian : 

1) Membutuhkan tempat / luasan parkiran yang besar 

2) Membutuhkan sistem pengontrolan yang baik 

b. Parkir lurus 90
0
 atau 180

0
 

 

 

Keuntungan : 

1) Kebutuhan akan luasan lahan untuk tempat parkir lebih 

kecil. 

2) Dapat menghemat lahan dalam tapak. 

Kerugian : 

1) Kendaraan akan sulit keluar dan masuk dalam tempat 

parkir yang ada.  

2) Pada site perencanaan kawasan wisata Mota Dikin 

penataan parkirnya menggunakan parkir lurus yang dibuat 

di sisi kiri dan kanan sepanjang area plaza utama 

(panggung terbuka). 

4. Alternatif Bahan Sebagai Elemen Sirkulasi Pejalan Kaki Dan 

Kendaraan 

o Bahan aspal 

Aspal bila kita definisikan adalah suatu material industri yang 

merupakan bahan pembuat jalan. Aspal biasa di pakai sebagai 

bahan pengikat agregat batu dan kerikil pada jalan hot mix, begitu 

juga pada jalan butas. Bahan aspal tidak begitu baik dalam 

menyerap panas dan air.sehingga dapat menimbulkan genangan air 

bila waktu hujan dan menambah suhu panas bila waktu kemarau. 

o Bahan Paving Block 
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Paving block merupakan bahan pabrikasi yang terbuat dari 

campuran beton semen dengan pasir. Karakter bahan paving 

block ini cukup baik bila diperuntukan untuk sirkulasi pejalan 

kaki dan kendaraan, karena material ini dapat menyerap panas 

dan air, serta cukup mudah dalam pengerjaannya. 

 

 

 

 

             Gambar 42 Material Paving Blok Untuk Sirkulasi 

                (Sumber : http://indonusa-conblock.com )            

4.4.5 Analisis Daya Dukung Fisik Dan Daya Tampung 

4.4.5.1 Analisa Daya Dukung Fisik 

Daya dukung, yang merupakan jumlah maksimum penggunaan atau 

kegiatan yang dapat diakomodir tanpa menyebabkan kerusakan atau 

penurunan kualitas. Daya fisik diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan 

pengunjung. Analisis daya dukung fisik dilakukan dengan pendekatan 

terhadap kebijakan, kriteria dan peraturan perundang-undangan terkait 

antara lain sebagai berikut : 

A. Kesesuaian Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng merupakan faktor fisik yang paling penting 

dalam menentukan arah pengembangan lahan terbangun. Kondisi lahan 

yang terjal merupakan suatu kendala dalam pengembangan kegiatan 

lahan terbangun, sedangkan kondisi lahan yang relatif datar sangat 

berpotensi bagi pengembangan lahan terbangun. 

Salah satu kriteria yang sering digunakan untuk menilai kesesuaian 

lahan berdasarkan sudut lereng adalah kriteria mabbery (2006) yang 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

http://indonusa-conblock.com/
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            Tabel  13.  Kriteria Kesesuaian Lahan Berdasarkan Sudut Lereng 

No Peruntukkan 

Sudut Lereng  (%) 

0 - 3 3 – 5 5 – 10 
10– 

15 

15– 

30 

30– 

70 

> 

70 

1 Rekreasi umum X X X X X X X 

2 
Bangunan 

Terstruktur 
X X X X X X X 

3 Perkotaan X X X X - - - 

4 Jalan Umum X X X - - - - 

5 Sistem Septik X X - - - - - 

6 Perumahan X X X X - - - 

7 Pusat Perdagangan X X - - - - - 

8 Jalan raya X X - - - - - 

9 Lapangan Terbang X - - - - - - 

  Sumber : Mabbery, 2006 

  Keterangan : X = sesuai untuk dikembangkan 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, kondisi kemiringan lereng di 

pantai motadikin pada umumnya relatif landai (Datar) 0 – 15 %  sehingga 

sesuai untuk pengembangan bangunan sarana rekreasi, sangatlah cukup sesuai 

pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata.  

 

 4.4.6 Analisa Vegetasi 

Apabila melihat situasi dan kondisi pada daerah perencanaan khususnya kondisi 

vegetasi yang ada maka dibuat beberapa alternatif perencanaan dan penataan 

serta penggunaan vegetasi. 
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Alternatif 1 

Vegetasi yang ada dibiarkan alamiah 

           

           Gambar 43. peta Vegetasi Pada Lokasi 

                 (Sumber: Hasil Survei Lokasi ) 

Keuntungan :  

 Hemat biaya. 

 Tidak membutuhkan penataan yang intensif. 

Kerugian : 

 Keadaan tapak tidak nampak nilai estetikanya. 

 Kondisi tapak terlihat tidak teratur. 

 Tapak tidak memliki orientasi yang jelas. 

 

Alternatif 2 

Menggunakan jenis vegetasi yang sesuai dengan fungsinya masing –masing dan 

menatanya dengan baik. 

Adapun vegetasi yang digunakan sesuai fungsinya : 

 Jenis tanaman penutup tanah. 

Jenis rumput gajah, rumput japan, pakis, dan paku. 

Mempunyai fungsi : 

o Sebagai penutup tanah untuk taman 

o Mengurangi hawa panas 

o Memberikan kesan tapak lebih sejuk 

 Jenis tanaman penghias, berfungsi sebagai : 

o Tanaman penghias taman (tapak) 

Vegetasi yang 

ada dibiarkan 

alami 
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o Menyerap kebisingan 

o Menambah keasrian tapak 

 Jenis tanaman peneduh berfungsi sebagai : 

o Sebagai peneduh 

o Sebagai pembatas 

o Sebagai penghisap debu 

o Mengurangi kebisingan  

o Menimbulkan kesan tapak lebih tenang 

 Jenis tanaman pengarah, berfungsi sebagai : 

o Sebagai pengarah jalan dalam tapak 

o Sebagai filter lingkungan  

o Menciptakan tapak dengan orientasi yang jelas 

o Akses ke bangunan lebih terarah. 

Adapun keuntungan dan kerugian apabila menggunakan alternatif diatas 

adalah. 

Keuntungan : 

o Adanya keserasian dalam tapak  

o Menampilkan kesan tapak yang memilki nilai estetika yang tinggi 

o Tapak lebih teratur dan terarah 

o Adanya kesan perbedaan antara zoning yang satu dan yang lainnya 

Kerugian : 

o Butuh biaya lebih besar 

o Membutuhkan perawatan yang baik dan intensif 

o Butuh tenaga ahli membudidayakan taman yang ada 

Dari kedua alternatif diatas maka yang dipilih adalah alternatif 2 karena 

Tapak lebih teratur dan terarah Menampilkan kesan tapak yang memilki nilai 

estetika yang tinggi. 

4.4.7 Analisa Kebisingan 

Masalah kebisingan terhadap tapak menjadi perhatian penting dalam 

perencanaan ini. Untuk menangani masalah kebisingan ke dalam tapak maka 

ditawarkan beberapa alternatif yakni : 
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Alternatif 1 

Meletakan vegetasi sepanjang batas tapak terdepan sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai filter kebisingan. 

            

Alternatif 2 

Meletakan bangunan atau fasilitas penunjang sejarak 100 m dari jalan 

             

                                       Gambar 44. Analisa Kebisingan 

                                        (Sumber: Hasil Sketsa Penulis ) 

Dari kedua alternatif diatas maka yang dipilih adalah alternatif 1. 

4.4.8 Analisa karakter fisik tapak 

 1. View 

Sifat khas visual, berhubungan erat dengan penafsiran cermat  seseorang 

tentang suatu ruang.  Untuk itu sifat khas visual dari setiap lokasi yang 

memiliki potensi view baik harus selalu dibangun untuk mendapatkan suatu 

citra yang baik dan mengesankan sehingga akan selalu melekat dalam setiap 

pikiran semua orang. 
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Gambar 45. Analisa View dari tapak 

(Sumber: Google Earth) 

View dari tapak landai : 

         Utara dan Timur adalah pantai dan laut sebagai orientasi utama dari tapak. 

2. Orientasi/Lintasan Matahari 

 

 

 

 

 

Gambar 46 . Analisa tapak : orientasi Matahari 

(Sumber: Google Earth ) 

Analisa Pengaruh Sinar Matahari  

1. Membuat bangunan memanjang ke arah Utara-Selatan untuk 

menghindari paparan sinar matahari siang terlalu lama dan 

memaksimalkan paparan sinar matahari pagi di sebelah Timur.  

SUNSE

T 

SUNRISE 
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Gambar 47 Arahan Orientasi Masa Bangunan 

(Sumber : Analisa Penulis) 

2. Membuat tritisan dengan lebar yang cukup untuk memberikan sun-

shading bagi teras dan fasade bangunan (terutama pada waktu siang 

hari) 

3. Alternatif lain terhadap Pengaruh sinar matahari pada kawasan 

perencanaan dapat di manfaatkan sebagai sumber energi listrik 

dengan menggunakan panel surya sebagai penghalang matahari yang 

kemudian  digunakan pada bangunan dan elemen tapak yang 

membutuhkan listrik.   

 

Gambar 48. Analisa penyelasaian Sinar Matahari 

(Sumber: hasil analisa) 

 

 

 

Arah sinar matahari 

Arah orientasi masa 
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3. Angin 

Mengingat musim angin Utara dan Selatan merupakan salah satu kendala 

faktor fisik yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Pantai 

Motadikin ,maka kondisi angin juga akan dipertimbangkan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musim Angin Utara 

Mengingat musim angin utara yang cukup 

berbahaya, maka bangunan penunjang aktivitas 

rekreasi akan menghindari daerah di wilayah 

Utara.  

 

Gambar 50. Analisa tapak : musim angin selatan 

Sumber : Google earth ( Hasil analisa ) 

Daerah yang 

diperkirakan akan 

terkena dampak 

langsung pada 

musim angin utara, 

sehingga pada 

daerah ini akan 

dihindari 

penempatan 

bangunan 

penunjang aktivitas 

wisata. 

Musim Angin Selatan 

Mengingat musim angin 

selatan juga cukup 

berbahaya, maka vegetasi 

alamiah di sekitar pantai 

perlu dipertahankan sebagai 

buffer bangunan penunjang 

aktivitas rekreasi akan 

menghindari bahaya dari 

musim angin selatan 

Perlu mempertahankan 

vegetasi alamiah sebagai 

buffer atau pelindung 

bangunan dari bahaya 

musim angin selatan 

Gambar 49. Analisa tapak : musim angin utara 
Sumber : Google earth(Hasil analisa) 
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4.  Aliran Air Hujan Permukaan 

Aliran air hujan permukaan perlu dipertimbangkan, untuk menghindari 

tapak dari genangan – genangan air pada musim hujan untuk menciptakan 

kenyamanan bagi wisatawan. Pada daerah yang rawan genangan, 

pengelompokkan bangunan harus ditelaah agar tercipta suatu sistem 

drainase yang baik. Perlu dipertimbangkan re-contouring untuk menghadapi 

kemungkinan persoalan genangan air hujan dan penyesuaian kemiringan 

untuk memenuhi tuntutan fungsi tertentu. 

 

 

 

5.  Analisa pentuan entrance. 

Penentuan site entrance dan main entrance pada lokasi perencanaan 

ditentukan oleh hal - hal sebagai berikut : 

 Berada pada jalur sirkulasi utama  

 Mudah dalam pencapaian dari dan ke lokasi perencanaan 

 Tidak mengganggu sirkulasi (crossing). 

Alternatif 1 

Perletakan ME dan SE berdekatan pada bagian depan area perencanaan dan 

berada pada satu jalur masuk 

 

 

 

Gambar 51. Analisa tapak,Aliran air hujan permukaan 

          Sumber : Google earth ( Hasil analisa ) 
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Keuntungan : 

 Kontrol keamanan terhadap sirkulasi keluar atau masuk area 

perencanaan lebih menjamin 

 Area perencanaan dapat dikelompokan pada beberapa lokasi dalam site 

 Mudah dalam pencapaian 

Kerugian :  

 Terjadi penumpukan kendaraan pada daerah entrance dan jalan utama 

Alternatif 2 

Letak SE dan ME berada pada dua jalur yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gambar 52. Analisa Perletakan SE dan ME 

                                                        (Sumber: analisa penulis ) 

Keuntungan : 

 Sirkulasi perputaran kendaraan dalam area perencanaan tidak terganggu 

SE ME 

ME 

SE 
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 Area yang tercipta antara dua enterance merupakan area penyatuan 

parkir 

 Lebih efisien dalam pemanfaatan lahan perencanaan. 

Kerugian : 

 Tingkat kebisingan relatif tinggi 

 Terjadi penumpukan masa kendaraan pada area parkir yang terpusat 

keputusan SE dan ME 

Dari kedua alternatif diatas maka yang dipilih adalah alternatif 1. Karena 

efisiensi pemanfaatan lahan dan mudah dalam hal pengontrolan 

4.4.9 Analisis Elemen Landscape 

o Lampu/penerangan 

Sistem penerangan dalam tapak terutama pada malam hari sangatlah 

dibutuhkan. Selain itu, Tiang-tiang lampu serta cahaya yang ditimbulkan 

dapat memberi kesan ruang yang terjadi. Area luar bangunan yang 

membutuhakan penerangan buatan pada malam hari yakni ; area parkiran, 

site entrance (SE) dan main Entrance (ME) serta  pertamanan dalam tapak 

bangunan. Hal ini demi mendukung sistem keamanan dan melancarkan 

segala aktifitas pada kawasan perancangan ini. 

 

                Gambar 53. Penerangan Yang Digunakan Pada Tapak 

( Sumber : analisa penulis) 

o Tempat pembuangan sampah 
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Fungsi dari tempat pembuangan sampah adalah sebagai tempat 

menampung sampah sementara sebelum diangkut dan di buang ke tempat 

pembuangan sampah akhir.  

 

o Pagar 

Fungsi pagar: 

- Menambah keindahan 

- Sebagai pembatas site 

- Untuk meminimalisir dampak akibat kecelakaan disekitar site yang 

berfungsi sebagai penahan atau pemyangga. 

 

Gambar 54. Fungsi Pagar Pada Tapak 

(Sumber : analisa penulis ) 

o Kursi taman 

Tempat beristirahat santai bagi pengunjung di taman dan area 

terbuka lainnya 

 

        Gambar 55. Kursi Taman Pada Area Terbuka 

  (Sumber : analisa penulis) 
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o  Sculpture 

Merupakan elemen pendukung yang berfungsi sebagai titik utama dari 

site. 

 

Gambar 56. sculpture 

(Sumber : analisa penulis) 

o Plaza 

Bentuk plaza dapat didesain sesuai dengan akifitas dalam site di 

antaranya ada yang bentuk bulat, persegi panjang dan berbagai bentuk 

lainnya. 

 

 

 

Gambar 57. Bentuk Plaza 

(Sumber : internet) 

4.4.10 Analisis Shelter Area   

Merupakan tempat perlindungan apabila terjadi sebuah kecelakaan. 

Penempatan shelter area pada kawasan wisata dan taman rekreasi pantai Mota 

Dikin yaitu pada plaza utama kawasan wisata sehingga memudahkan 

wisatawan agar mudah mencari tempat perlindungan. 

4.4.11 Analisa Tata Hijau 

a. Tujuan tata hijau 

o segi fisik 

 Pelindung terhadap kebisingan 

 Mengurangi suhu udara yang panas 

 Penghasil oksigen untuk memberi rasa sejuk 

 Tempat berteduh 

o Segi arsitektonis 
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Penataan tata hijau pada tapak dan permainan bentuk masa serta ruang-

ruang terbuka akan menghilangkan kesan monoton dan akan 

menciptakan ikatan lingkungan yang tetap kompak. 

o Segi psikologis  

 Menciptakan unsur dekoratif dalam tapak 

 Menyatu dengan lingkungan bagi setiap pengunjung pada 

kawasan wisata ini 

 Tercipta tata hijau dan tata ruang luar yang serasi dan seimbang 

dengan alam yang akan memberikan perasaan nyaman. 

 Memberikan kesan fleksibel pada harmonis antara tapak dan 

fasilitas penunjangnya. 

 Menciptakan perasaan tenang, aman dan nyaman. 

b.  Fungsi tata hijau 

o Pengontrol pandangan  

Jenis tanaman yang cocok untuk fungsi ini adalah jenis tanaman 

perdu-perduan yang berdaun lebat. 

 

Gambar 58. Fungsi Tanaman Pengontrol Pandangan 

(sumber: Hasil Analisa) 

o Pembatas fisik 

Jenis tanaman yang cocok untuk fungsi ini adalah jenis tanaman 

perdu dan berdaun lebat serta dapat tumbuh dalam bentuk 

rumpun. Tumbuhan jenis ini dapat menggunakan bambu hias, 

beluntas, bonsai dll. 

 

Gambar 59. Fungsi Tanaman Pembatas Fisik 
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(Sumber: Hasil Analisa ) 

o Pengendali iklim  

Jenis tanaman yang cocok untuk fungsi ini adalah tanaman 

peneduh yang berdaun lebat dan tidak mudah gugur. 

 

Gambar 60. Fungsi Tanaman Pengendali Iklim 

(Sumber: Hasil Analisa) 

o Pencegah erosi 

Untuk mencegah erosi dapat menggunakan jenis tanaman yang 

cocok untuk fungsi tersebut yakni jenis rerumputan. 

   

Gambar 61. Fungsi Tanaman Pencegah Erosi 

(sumber : Hasil Analisa ) 

4.5 Analisa Bangunan 

4.5.1. Analisa Sifat Ruang  

Analisis sifat ruang dilakukan agar membedakan aktifitas yang 

akan dilakukan dan suasana karakter dan sifat ruang  pada setiap program 

ryang yang direncanakan pada Kawasan Wisata pantai dan taman 

rekreasi Mota Dikin 

Jenis program ruang yang utama pada perencanaan Kawasan 

Wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin, kantor pengelola, front 

office cottage, dan pusat jajanan makanan.   
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Tabel  14. Analisis Sifat Ruang 

Jenis Sifat Suasana Karakter 

Cottage Privat Tenang Formal 

Pengelola Semi publik Tenang Formal 

Front office cottage Semi publik Tenang Formal 

Pujasera Publik Bising Informal 

Sumber : Analisa Penulis 

4.5.2. Analisis Kapasitas dan Luasan Ruangan  

A. Analisis Cottage/penginapan 

Untuk menikmati indahnya sunrise pagi hari pada kawasan maka 

direncanakan cottage pada kawasan wisata dengan perhitungan daya 

tampung akomodasi tersebut didasari oleh beberapa analisa yaitu:  

a. Cottage direncanakan dengan target utama bagi wisatawan, 

pemikiran bahwa wisatawan umumnya memiliki tempat untuk 

kembali pulang sehingga tidak membutuhkan penginapan.   

b. Lama wisatawan menginap 3-5 hari, di ambil rata-rata 4 hari 

dengan tingkat hunian kamar sebesar 60%  

c. Untuk menghitung proyeksi kebutuhan kamar cottage pada 

kawasan wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin. 

Analisa Luasan Cottage Single Room 

1. Kamar tidur  

a. Jumlah pemakai maksimal 2 orang (1 kamar)  

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah tempat tidur 

 1 buah meja tv 

 1 buah lemari pakaian 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah tempat tidur : (1.6 x 2) = 3.2 m² 
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 1 buah meja tv  : (1.2 x 0.4) =0.48 m² 

 1 buah lemari pakaian: (0.6 x 1.2) =0.72 m² 

 1 buah meja rias : (0.6 x 1.2 ) = 0.72m
2
 

 1 buah kursi  : (0.4 x 0.5 ) = 0.2m
2
 

 3 kursi empuk   : (0.7 x0.85)= 1.785m
2
 

Total luasan lantai perabot untuk kamar cottage = 7.105 

m² = 7.2 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 2 orang x 1.5 m²= 3m² 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luasan 

ruang gerak bebas orang =7.2 m²+ 3 m² = 10.2 m²; 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membuthkan 30% dari orang = 30% x 10.2 = 3.06 

m²; 

 Jadi total luasan ruangan kamar cottage adalah:  

10.2 m² + 3.06 m² = 13.26֮ m² = 14m² 

2. Ruang tamu  

a. Jumlah pemakai maksimal 4 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja tamu dan 4 buah kursi 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (1 x 0.6) = 0.6 m² 

 4 buah kursi        : 4 (0.4 x 0.4) =0.64 m² 

Total luasan lantai perabot untuk ruang tamu = 

1.24 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 4 orang x 1.5 m² = 6 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 1.24 m² + 6 m² 

= 7.2 m²; 
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d. Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

 = 30% x 7.2 = 2.16 m²; 

e. Jadi total luasan ruang tamu cottage adalah:  

7.2 m² + 2.16 m² = 9.36 = 9.5m
2
 

3. Pantri  

a. Jumlah pemakai maksimal 2 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja pantri 

 2 buah kursi 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (0.6 x 1.5) = 0.9 m² 

 2 buah kursi  : (0.3 x 0.3 ) = 0.09m
2
 

 1 buah meja dapur : (0.6 x 1.5 ) = 0.9 m² 

 1 buah kulkas  : (0.8 x 0.9 ) = 0.72m
2
 

Total luasan lantai perabot untuk pantri = 2.61 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 2 orang x 1.5 m² = 3 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 2.61 m² + 3 m² 

= 5.61=6m² 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

= 30% x 6= 0.9 m²; 

 Jadi total luasan pantri cottage adalah:  

6 m² + 0.9 m² = 6.9m
2
= 7 m

2 

4. Teras  

a. Jumlah pemakai maksimal 4 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja tamu dan 2 buah kursi 
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c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (1 x 0.6) = 0.6 m² 

 2 buah kursi        : 2 (0.4 x 0.4) =0.32 m² 

Total luasan lantai perabot untuk ruang tamu = 

0.92 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 4 orang x 1.5 m² = 6 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 0.92 m² + 6 m² 

= 6.92m²= 7m
2
; 

d. Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

 = 30% x 7= 2.1 m²; 

e. Jadi total luasan ruang tamu cottage adalah:  

7 m² + 2.1 m² = 9.1= 9.5m
2
 

5. Km/wc  

a. Jumlah pemakai  1 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah bathtub 

 1 buah kloset 

 1 buah wastafel 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah kloset        : (0.4 x 0.6) =0.24 m² 

 1 buah bathtub : (1.8 x 0.8)  = 1.4 m
2
 

 1 buah wastafel : ( 0.4 x 0.4) =0.16 m
2
  

Total luasan lantai perabot untuk km/wc  = 1.8 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

 Kebutuhan ruang gerak = 1 orang x 1.8 m² = 1.8 

m²; 
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 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 1.8 m² + 1.8 m² 

= 3.6 m² =4 m² 

Jadi luas total keseluruhan cottage adalah 

14m
2
 + 9.5 m

2
 + 7 m

2
 + 9.5 m² + 4 m²     = 44 m

2 

Analisa Luasan Cottage Double Room 

1. Kamar tidur  

a. Jumlah pemakai maksimal 2 orang (1 kamar)  

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah tempat tidur 

 1 buah meja tv 

 1 buah lemari pakaian 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah tempat tidur : (1.6 x 2) = 3.2 m² 

 1 buah meja tv  : (1.2 x 0.4) =0.48 m² 

 1 buah lemari pakaian: (0.6 x 1.2) =0.72 m² 

 1 buah meja rias : (0.6 x 1.2 ) = 0.72m
2
 

 1 buah kursi  : (0.4 x 0.5 ) = 0.2m
2
 

 3 kursi empuk   : (0.7 x0.85)= 1.785m
2
 

Total luasan lantai perabot untuk kamar cottage = 7.105 

m² = 7.2 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 2 orang x 1.5 m²= 3m² 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total luasan 

ruang gerak bebas orang =7.2 m²+ 3 m² = 10.2 m²; 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membuthkan 30% dari orang = 30% x 10.2 = 3.06 

m²; 

 Jadi total luasan ruangan kamar cottage double 

room adalah:  

10.2 m² + 3.06 m² = 13.26֮ m² = 14m x 2 = 28m
2
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2. Ruang tamu  

a. Jumlah pemakai maksimal 4 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja tamu dan 4 buah kursi 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (1 x 0.6) = 0.6 m² 

 4 buah kursi        : 4 (0.4 x 0.4) =0.64 m² 

Total luasan lantai perabot untuk ruang tamu = 

1.24 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 4 orang x 1.5 m² = 6 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 1.24 m² + 6 m² 

= 7.2 m²; 

d. Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

 = 30% x 7.2 = 2.16 m²; 

e. Jadi total luasan ruang tamu cottage adalah:  

7.3 m² + 2.16 m² = 9.36 = 9.5m
2
 

3. Pantri  

a. Jumlah pemakai maksimal 2 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja pantri 

 2 buah kursi 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (0.6 x 1.5) = 0.9 m² 

 2 buah kursi  : (0.3 x 0.3 ) = 0.18m
2
 

 1 buah meja dapur : (0.6 x 1.5 ) = 0.9 m² 

 1 buah kulkas  : (0.8 x 0.9 ) = 0.72m
2
 

Total luasan lantai perabot untuk pantri = 2.7 m² 
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 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 2 orang x 1.5 m² = 3 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 2.7 m² + 3 m² = 

5.7=6m² 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

= 30% x 6= 0.9 m²; 

 Jadi total luasan pantri cottage adalah:  

6 m² + 0.9 m² = 6.9m
2
= 7 m

2 

4. Teras  

a. Jumlah pemakai maksimal 4 orang   

b. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah meja tamu dan 2 buah kursi 

c. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah meja        : (1 x 0.6) = 0.6 m² 

 2 buah kursi        : 2 (0.4 x 0.4) =0.32 m² 

Total luasan lantai perabot untuk ruang tamu = 

0.92 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 4 orang x 1.5 m² = 6 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 0.92 m² + 6 m² 

= 6.92m²= 7m
2
; 

d. Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

 = 30% x 7= 2.1 m²; 

e. Jadi total luasan ruang tamu cottage adalah:  

7 m² + 2.1 m² = 9.1= 9.5m
2 
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5. Km/wc  

1. Jumlah pemakai  1 orang   

2. Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah bathtub 

 1 buah kloset 

 1 buah wastafel 

3. Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah kloset        : (0.4 x 0.6) =0.24 m² 

 1 buah bathtub : (1.8 x 0.8)  = 1.4 m
2
 

 1 buah wastafel : ( 0.4 x 0.4) =0.16 m
2
  

Total luasan lantai perabot untuk km/wc  = 1.8 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

 Kebutuhan ruang gerak = 1 orang x 1.8 m² = 1.8 

m²; 

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang = 1.8 m² + 1.8 m² 

= 3.6 m² =4 m² 

Jadi luas total keseluruhan cottage adalah 

28m
2
 + 9.5 m

2
 + 7 m

2
 + 9.5 m² + 4 m²= 58 m

2 

6. Analisa Kebutuhan Parkiran Pengunjung Cottage 

Asumsi pengunjung cottage yang menggunakan 

kendaraan pada lokasi kawasan wisata dan taman rekreasi 

adalah 30% dimana 20% menggunakan kendaraan roda 

empat sedangkan 10% menggunakan kendaraan roda dua. 

Asumsi ini didasari  pada pemikiran bahwa wisatawan yang 

berkunjung dan menginap merupakan wisatawan dari luar 

daerah maupun luar negeri yang kebanyakan menggunakan 

agen travel sebagai perantara mereka sehingga tidak 

memerlukan kendaraan bermotor. Maka analisa kebutuhan 

parkiran pengunjung cottage adalah sebagai berikut: 
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a. Roda 4 : 20% x  orang = 3 buah dibulatkan jadi 5 buah 

b. Roda 2 : 10% x  orang = 2 buah dibulatkan jadi 5 buah 

(Sumber: Neufert, Data Arsitektur Jilid 1)   

Luasan parkiran:  

    Tabel 4.17  Kebutuhan Luasan Parkiran 

No 

Jenis 

kendaraan 

Ukuran maks. + 

Sirkulasi 

(m
2
) 

Luas min. 

(m
2
) 

1 5 buah Roda 

4 

5 x 2.5 x 5 62.5 

2 5 buah Roda 

2 

2.5 x 1 x 5 12,5 

Jumla

h 

  75 

 Sumber : Analisa penulis 

B. Kantor pengelola 

1. Ruang pimpinan  

Asumsi jumlah pemakai 2 orang x 1.5 = 3 m
2
 

Asumsi perabot meja kerja 1.2 x 0.6 = 0.72 m
2
 

Kursi 2 buah x 0.4 x 0.4 = 0.32 m
2
 

Lemari 2 x 0.6 = 1.2 m
2 

Kursi empuk 4buah 0,7 x 0.85 = 2.38 m
2 

meja kaca 1 buah 0.6 x 1 = 0.6 m
2
 

Km/wc = 3m
2
 

Luas total 11.22 m
2  

Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot membutuhkan 

30% dari luas ruangan: 

= 30% x 11.22 = 3.36 m²; 
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Jadi total luasan ruang pimpinan 11.22 + 3.36 = 14.58 m
2 

= 

15m
2 

2. Ruang karyawan  

Asumsi jumlah pemakai 6 orang x 1.5 = 9 m
2
 

Meja kerja 6 buah (0.6 x 1.2) = 4.32 m
2
  

Kursi 6 buah (0.4 x 0.4 ) = 0.96 

Lemari 6 buah (0.6 x 0.6 ) = 2.16 

Luas total 16.44 m
2
  

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot   

 membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

= 30% x 16.44 = 4.932 m²; 

Jadi total luasan ruang karyawan 16.44 + 4.932 = 21.37m
2 

= 

22m
2 

3. Loker room  

Jumlah pemakai 6 orang x 1.5 = 9 m
2
 

Jumlah perabot 6 buah lemari rak (0.6 x 0.6) = 2.16 m
2 
 

Luas total 11.16 m
2 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot   

 membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

= 30% x 11.16 = 3.348 m²; 

Jadi total luasan loker 11.16 + 3.348 = 14.50 m
2 
= 15m

2 

4. Pantry  

Asumsi pemakai 2 orang x 1.5 = 3 m
2 
 

Jumlah Perabot 1 meja beton 0.6 x 1.5= 0.9 m
2
 

1 buah kulkas 0.6 x 0.6 = 0.36 m
2 

                                  2 buah kursi (0.3 x 0.3 ) = 0.18m
2 

 Meja kerja 1 buah (0.6 x 1.2) = 0.72 m
2
  

 Luas total 5.16 m
2  

  Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot   

  membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

= 30% x 5.16 = 1.54 m²; 
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Jadi total luasan pantri 5.16 + 1.54 = 6.67 m
2 
= 7m

2 

5. Gudang 

Asumsi luas total 9 m
2
 

6. Lobby + Display 

Ruang gerak: 

Receptionis 2 orang x 1.5 = 3 m
2
 

Pengunjung 8 orang x 1.5 = 12 m
2
 

2 set sofa dan meja 1.70 x 0.6 = 2.04 m
2
 

Toilet 6 buah x 3 m
2
 = 18 m

2
 

Luas total 35.04 m
2 

 Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot   

 membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

                                  = 30% x 35.04 = 10.51 m²; 

Jadi total luasan lobby + display 35.04 + 10.51 = 45.55 m
2 

= 

46m
2 

7. Teras  

Jumlah pemakai maksimal 6 orang   

Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

Kebutuhan ruang gerak = 6 orang x 1.5 m² = 9 

m²; 

 Luas ruangan =  9m
2
 

Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot 

membutuhkan 30% dari luas ruangan: 

 = 30% x 9= 2.7 m²; 

Jadi total luasan teras cottage adalah:  

          9 m² + 2.7 m² = 11.7 = 12m
2
  

 

C. Penunjang  

1. Pujasera  

Asumsi kebutuhan perabot =  
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 1 meja masak ( 0.6 x 1.5) :  0.9 m
2 

 1 lemari (0.6 x 2)  :  1.2 m
2 

 1 meja kasir (0.6 x 1)   :  0.6 m
2 

 1 buah kulkas 0.6 x 0.6  :  0.36 m
2 

Total kebutuhan perabot  : 3.06m
2
 

Luas ruang gerak  4 orang x 1.5  :  6 m
2
 

Total luas ruangan =  3.06  + 6  : 9.06m
2
 

Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot membutuhkan 20% 

dari luas ruangan = 20% x 9.06=1.8 m²; 

Jadi total luasan pujasera adalah:  

9.06 m² + 1.8 m² = 10.86 = 11m
2
  

2. Gazebo  

Asumsi jumlah pemakai 4 orang 

Luas total 4 x 1.5 = 6 m
2 

  Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot   membutuhkan 30% 

dari luas ruangan = 30% x 6=1.8 m²; 

  Jadi total luasan gasebo adalah:  

6 m² + 1.8 m² = 7.8 = 8m
2 

3. Loket Tiket 

Asumsi pemakai 2 orang, 2 x 1.5 = 3 m
2
 

Asumsi perabot 1 buah meja 1.2 x 0.6 = 0.72 m
2 
 

1 buah lemari 1 x 0.6 = 0.6 m
2 

Kursi 2 buah (0.4 x 0.4 ) = 0.32 

Luas total 4.64 m
2 

Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot membutuhkan 

20%dari luas ruangan=20% x4.64=0.93 m²; 

Jadi total luasan loket tiket adalah:  

4.64 m² + 0.93 m² = 5.57m
2
 = 6m

2 

4. Pos satpam  

Asumsi pemakai 1 orang = 1.5 m
2
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Asumsi perabot 1 buah meja 0.6 x 1.2 = 0.72 m
2
 

1 buah kursi 0.4 x 0.4 = 0.16 m
2 

1 buah lemari 1 x 0.6 = 0.6 m
2 

1 buah tempat tidur 1.8 x 1 = 1.8 m
2
 

Km/wc = 3 m
2
 

Luas total 7.78 m
2 

5. P3K 

Asumsi jumlah pemakai 4 orang x 1.5 = 6 m
2 
 

Asumsi perabot 1 buah meja 1 x 0.6 = 0.6 m
2
 

1buah tempat tidur 1.2 x 2.20 = 2.64 m
2
 

1 buah lemari 1 x 0.6 = 0.6 m
2
 

Luas total 9.84 m
2 

Diasumsikan sirkulasi manusia dan perabot membutuhkan 

20%dari luas ruangan=20% x9.84=1.97 m²; 

Jadi total luasan loket tiket adalah:  

9.84 m² + 1.97 m² = 11.81m
2
 = 12m

2 

6. Souvenir Shop 

 Reception & Kasir 

Asumsi pemakai 2 orang x 1.5 = 3 m
2 

Asumsi perabot 1 buah meja kasir 1.2 x 0.6 = 0.72 m
2
 

2 buah kursi 0.5 x 0.5 = 0.5 m
2 

Total: 3.5 m
2 

Sirkulasi 20% dari luas ruangan  = 20% x 3.5 = 0.7 m
2 

Jadi total luas recepton & kasir adalah : 3.5 m
2 

+ 0.7 m
2 

= 

4.2 m
2 

 Gudang Barang 

Asumsi pemakai 2 orang x 1.5 = 3 m
2 

Asumsi perabot 3 rak penyimpanan (1.5 x 0.5 )= 2.25 m
2 

Total: 5.25 m
2 

Sirkulasi 20% dari luasan ruangan = 20% x 5.25 = 1.05 

m
2 
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Jadi total luas gudang barang = 5.25 m
2 

+ 1.05 m
2 

= 6.3 

m
2 
= 6.5 m

2 

 Area Belanja 

Asumsi pemakai 20 orang tamu + 2 orang palayan = 22 

orang x 1.5 = 33 m
2 

Asumsi perabot 6 rak barang (0.6 x 2) = 7.2 m
2 

Total : 40.2 m
2 

Sirkulasi 20% dari luasan ruangan 20% x 40.2 m
2 

= 8.04 

m
2 

Jadi total luas area belanja = 40.2 m
2 
+ 8.04 m

2 
= 48.24 m

2 

= 50 m
2 

Total luas seluruh souvenir shop adalah: 4.2 m
2 

+ 6.5 m
2 
+ 

50 m
2 
= 60.7 m

2 
= 61 m

2 

7. Cafe & Restaurant 

 Ruang Makan 

Asumsi pemakai 40orang x 1.5 = 60 m
2 

Perabot : 

5 set meja restoran (1 meja 4 kursi ) 5 x 5.29 = 26.45 m
2 

10 set meja restoran ( 1 meja 2 kursi ) 10 x 2.75 = 27.5 m
2 

Total : 113.95 m
2 

Sirkulasi 20% = 20% x 113.95 m
2 
= 22.79 m

2 

Jadi luas total ruang makan : 113.95 m
2 

+ 22.79 m
2 

= 

136.44 m
2 
= 137 m

2 

 Dapur  

Asumsi pemakai 10 orang x 1.5 = 15 m
2
 

Kapasitas 15% dari ruang makan = 15% x 137 m
2 

= 20.55 

m
2 
= 21 m

2 

 Ruang Pimpinan 

Asumsi pemakai 3 orang (1 pimpinan, 2 orang tamu ) 

3 x 1.5 = 4.5 m
2 

Perabot : 
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1 meja ( 1.2 x 0.6 )  = 0.72 m
2
 

1 kursi ( 0.8 x 0.8 ) = 0.64 m
2 

2 sofa ( 0.8 x 1.75 )  = 2.8 m
2 

1 meja tamu ( 0.6 x 1) =  0.6 m
2 

1 lemari ( 0.6 x 1 )  = 0.6 m
2 

Total : 9.86 m
2 

Sirkulasi 20% = 20% x 9.86 m
2 
= 1.97 m

2 

Jadi luas total ruang pimpinan : 9.86 m
2 

+ 1.97 m
2 

= 11.83 

m
2 
= 12 m

2 

 Ruang Saji  

Asumsi pemakai 1 orang x 1.5 = 1.5 m
2 

Perabot : 

1 buah meja saji (1.5 x 0.6 )  = 0.9 m
2 

1 buah kursi  ( 0.4 x 0.4 ) = 0.16 m
2 

Total : 2.56 m
2 

Sirkulasi 15% = 15% x 2.56 m
2 
= 0.384 m

2 

Jadi luas total ruang saji : 2.56 m
2 

+ 0.384 = 2.94 m
2
= 3 

m
2 

 Gudang makanan 

Asumsi 5% dari ruang makan = 137 x 5% = 6.85 m
2 

Perabot : 2 lemari pendingin (0.6 x 1 ) = 1.2 m
2 

Total : 8.05 m
2 

Sirkulasi 15% : 15% x 8.05 m
2 
= 1.207 m

2 

Jadi luas total gudang makanan: 8.05 m
2
 + 1.207 m

2 
= 

9.257 m
2 

= 9 m
2 

 Ruang Karyawan  

Asumsi 12 rang pegawai x 1.5 = 18 m
2 

Perabot : 

2 loker @ 6 unit ( 0.6 x 0.6 ) = 4.32 m
2 

Total : 22.32 m
2 

Sirkulasi 20% x 22.32 m
2 

= 4.46 m
2 
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Jadi luas total ruang karyawan: 22.32 m
2 

+ 4.46 m
2
 = 

26.97 m
2 

= 27 m
2 

 Gudang Alat 

Asumsi  3 x 2 = 6 m
2 

6. Km/wc  

Jumlah pemakai  1 orang   

Asumsi kebutuhan perabot: 

 1 buah bak 

 1 buah kloset 

 1 buah wastafel 

Kebutuhan luasan lantai  ruangan: 

 1 buah kloset        : (0.4 x 0.6) =0.24 m² 

 1 buah bak  : (1.2 x 0.8)  = 0.96 m
2
 

 1 buah wastafel : ( 0.4 x 0.4) =0.16 m
2
  

Total luasan lantai perabot untuk km/wc  = 1.36 m² 

 Sirkulasi 20% x 1.36 m
2 
= 0.272 m² 

 Kebutuhan ruang gerak untuk 1 orang = 1.5 m²,  

 Luas ruangan = Total luasan perabot + Total 

luasan ruang gerak bebas orang + sirkulasi = 1.36 

m² + 1.5 m²+ 0.272 = 3.13 m² =3.5m² 

8. Ampiteater 

Asumsi kapasitas daya tampung 80 orang 

80 orang x 1.5 =  120 m
2 

Sirkulasi 40% = 40% x 120 m
2 

= 48 m
2 

Jadi luas total ampiteater : 120 m
2 
+ 48 m

2 
= 168 m

2 

9. Ruang Bilas & Ganti 

Asumsi pemakai ruang 8 orang ( 4 pria, 4 wanita ) 

8 orang x 1.5 = 12 m
2 

perabot  

4 wastafel ( 0.4 x 0.4)  =0.16 m
2
 

2 loker @ 4 unit ( 0.6 x 0.6 )  = 1.44 m
2 
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Total : 13.6 m
2 

Sirkulasi 20% x 13.6 m
2 = 

2.72 m
2 

Jadi total luas ruang ganti dan bilas 13.6 m
2 

+ 2.72 m
2 

= 16.32 

m
2  

10. Toliet Umum 

Asumsi pemakai ruang 8 orang ( 4 pria, 4 wanita ) 

8 orang x 1.5 = 12 m
2 

perabot  

4 wastafel  : ( 0.4 x 0.4) =0.16 m
2 

8 buah kloset        : (0.4 x 0.6) =1.92 m² 

Total : 14.08 m² 

Sirkulasi 30% x 14.08 m² = 4.224 m² 

Jadi luas total toilet umum : 14.08m² + 4.224m² = 18.30m
2
 = 

18.50 m
2
                                                                                                                                                 

 

4.5.3  Analisa Bentuk Dan Tampilan 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam 

menggubah masa bangunan adalah : 

o Adanya kemungkinan akan ketinggian bangunan. 

o Kebutuhan pola distribusi ruang dalam bangunan. 

o Tipologi gubahan masa bangunan dalam kawasan wisata Mota 

Dikin yang bersifat menarik, terbuka, dinamis dan rekreatif . 

Untuk mendapatkan sebuah bentuk yang dapat mengekspresikan 

bentuk obyek perencanaan yang sesuai dengan karakter yang diinginkan 

maka perlu adanya upaya pengelolahan bentuk masa bangunan. 

Bentuk terdiri dari dua dimensi dan tiga dimensi. Bentuk dua 

dimensi dibuat dalam bidang datar dengan batasnya adalah garis 

sedangkan bentuk tiga dimensi dibatasai oleh ruang yang 

mengelilingnginya atau disebut ruang. Selain itu bentuk dibedakan dalam 

ketegori bentuk alam dan bentuk buatan / bentuk yang diciptakan 

berdasarkan inspirasi manusia. 
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Beberapa macam penampilan bentuk dasar penampilan bangunan 

dipertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria seperti : 

o Keadaan lingkungan sekitar 

o Bentuk dan konsisi tapak 

o Fungsi kegiatan, berkaitan dengan penataan perabot, pergerakan 

pemakai dan lain-lain. 

o Efisiensi ruang, sehingga luas ruang yang ada dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin, mengingat ruang bangunan ini terdiri dari 

ruang-ruang sewa. 

o Efisiensi biaya dan waktu mencakup antara lain kemudahan 

pelaksanaan bangunan, efisiensi struktur dan lain – lain sehingga 

pembangunannya dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. 

Bentuk dan tampilan bangunan dipertimbangkan berdasarkan Tema 

pendekatan Arsitektur Hijau dengan memperhatikan beberapa 

pendekatan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu: 

a. Konsep dasar dari Green Architecture 

1. Conserving energy/ Hemat energi 

2. Working with climate/ Memperhatikan kondisi iklim 

3. Minimizing new resources/ Meminimalisir penggunaan 

sumber daya 

4. Respect for users/  tidak berbahaya bagi pengguna 

5. Respect for site/ Tidak merusak alam 

Sumber: Brenda dan Robert Vale, “Green Architecture : 

Design for A Sustainable Future” 

b. Strategi desain Green Architecture 

1. Envelope: berkaitan dengan pelingkup ruang contoh 

penerapan adalah green roof 

2. Lighting : berkaitan dengan pencahayaan 

3. Heating: berkaitan dengan pemanasan 

4. Cooling: berkaitan dengan pendinginan dalam bangunan  
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5. Energy production: berkaitan dengan produksi energi contoh 

penerapan adalah penggunaan panel surya sebagai sumber 

energi listrik alternatif. 

6. Water and waste: berkaitan dengan air dan sampah 

Sumber : Alison G.Kwok, AIA dan Walter T. Grondzik, 

PE,“The Green Studio Handbook, Environmental strategies 

for schematic design” 

Berdasarkan analisa konsep green architecture  dan strategi 

penerapan desain green architecture maka pemilihan bentuk dan 

tampilan bangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada 

kawasan wisata dan taman rekreasi pantai Mota Dikin adalah 

konsep yang berkaitan dengan “Produksi Energi/Energy 

Production, penggunaan material lokal, Dan Pelingkup 

Ruang/Envelope” yang penerapannya berupa penggunaan panel 

surya sebagai penghasil energi listrik, penggunaan material 

ramah lingkungan seperti kayu sebagai bahan utama bangunan  

dan taman vertikal sebagai   sun shading atau penangkal sinar 

matahari.  

Masa bangunan yang dibentuk, diperoleh dari beberapa bentuk dasar 

yang biasa digunakan didalam arsitektur, yaitu bentuk-bentuk geometris. 

 

1. Bentuk Persegi/Bujur Sangkar 

 

 

 

   

 

Sifat : stabil, stasis, formal 

Kesan : mengarah pada kesan formal dsn monoton. 
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Penggunaan bentuk diatas sangat baik untuk jenis bangunan formal 

karena bentuk ini efisien dan fungsional serta memiliki fleksibilitas 

yang tinggi dan baik dalam penyesuaian dengan lingkungan 

2.  Bentuk Segitiga 

 

 

 

 

Sifat : aktif, enerjik dan tajam 

Kesan : mengarah pada suatu bentuk yang tajam. 

Penggunaan bentuk yang seperti ini harus dikomposisikan dengan 

bentuk dasar yang lain sehingga dapat menghasilkan bentuk yang 

lebih baik. 

3. Bentuk Lingkaran 

 

 

 

 

 

Sifat : labil, bulat dan tuntas. 

Kesan : memberi kesan dinamik dan bergerak. 

Penggunaan bentuk ini lebih leluasa. 

4.5.4 Analisa Pola Perletakan Masa Bangunan 

Dalam melakukan analisa pola masa bangunan  harus mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut : 

o Efisiensi pemanfaatan bentuk tapak yang ada. 

o Fungsi masa bangunan dan pengelompokan kegiatan yang ada 

o Sesuai pendekatan yang digunakan “Arsitektur Hijau” 

Pola masa bangunan dikelompokan menjadi 2 macam yaitu : 
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1. Pola Masa Bangunan Tunggal / Vertikal 

Keuntungan :   

o Kebutuhan tanah areal lebih hemat 

o Sikulasi taman dan diluar bangunan lebih efisien 

o Dapat lebih mempersatukan kegiatan 

o Jarak pencapaian antar kegiatan lebih singkat 

o Jalur sirkulasi lebih singkat 

o Perlengkapan bangunan lebih sedikit 

Kerugian  : 

o Penyelesaian struktur lebih sulit 

o Pengolahan ruang luar dan tampilan bangunan bersifat statis. 

2. Pola Masa Bangunan Majemuk / Horisontal 

Keuntungan :  

o Sesuai dengan kegiatan yang beraragam dan membutuhkan 

tingkat privasi yang berbeda-beda 

o Pelaksanaan bangunan lebih mudah 

o Struktur angunan relatif sederhana 

o Penataan ruang luar dan penampilan bangunan lebih dinamis 

Kerugian : 

o Kebutuhan areal tanah lebih luas  

o Sirkulasi / jarak pencapaian ke setiap bangunan lebih panjang 

o Membutuhkan ruang lebih banyak untuk sirkulasi 

o Biaya pelaksanaan bangunan lebih panjang 

o Kebutuhan perlengkapan bangunan lebih banyak 

Dari dua pola perletakan masa bangunan  diatas dapat dilihat dari jumlah 

keuntungan yang dimliki dan kondisi tapak perencanaan maka dipilih 

perletakan masa Bangunan Majemuk. 

Pola perletakan massa bangunan pada kawasan wisata ini adalah 

mempunyai fungsi dimana setiap titik merupakan representasi dari suatu fungsi 

tertentu. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :  
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- Berfungsi sebagai pengikat massa bangunan ( panggung terbuka, plaza 

pembagi) 

- Berfungsi sebagai perkantoran (kantor pengelola, front office). 

- Berfungsi sebagai sarana bisnis (cafe & restoran, pujasera). 

- Berfungsi sebagai sarana penginapan (cottage). 

- Berfungsi sebagai sarana rekreasi (area bermain). 

- Berfungsi sebagai sarana service (ruang genset). 

 

4.5.5  Analisis Struktur 

 Struktur pada bangunan berfungsi memberikan bentuk, 

memperkokoh bangunan dan memberikan perlindungan dan 

keamanan bangunan. Sistem struktur harus memiliki persyaratan 

keawetan, kekuatan dan berbagai pertimbangan lainnya. Beberapa 

pertimbangan umum dalam penentuan struktur yang akan dipakai 

antara lain:  

- Keamanan struktur terhadap berbagai faktor pembebanan  

- Fleksibilitas bangunan yang terkait dengan kualitas visual di 

dalam ruang.  

-  Tingkat ketahanan struktur terhadap panas, misal pada saat 

kebakaran.  

-  Wujud penampilan visual sesuai yang diinginkan  

Menurut fungsinya struktur terdiri dari :  

a. Sub struktur  

Sistem struktur yang menerima beban dari struktur atas dan 

mengalirkannya ke tanah. Jenis substruktur yang digunakan  

-      Pondasi Telapak (footplate)  

fungsinya untuk menyalurkan beban bangunan berlantai 1 – 5 

menuju ke tanah dengan daya dukung yang cukup baik ,pada 
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kondisi tanah yang tidak rata. Penggunaannya pada bangunan  

dibagian Department Store Fs Center berlantai 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pondasi Jalur  

Pondasi ini digunakan pada tanah yang baik, kondisi standar. 

Pondasi yang berfungsi untuk dudukan dinding dan  

menyalurkan beban dari dinding bangunan ke tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pondasi Tiang  

 Pemakaian pondasi tiang pancang dipergunakan pada tanah 

keras yang memiliki daya dukung yang cukup untuk memikul 

berat dari beban bangunan diatasnya terletak pada posisi yang 

sangat dalam. Penempatannya pada denah tower 
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b. Supper  struktur  

- Struktur rangka(rigit frame): menggunakan prinsip kolom balok. 

Pemakaian struktur ini pada bangunan dikarenakan nilai efisiensi 

untuk lantai 10-30 lantai . 

  

 

 

 

 

 

 

 

Terdiri dari batang horisontal, vertikal dan diagonal dengan 

bentuk dasar struktur segitiga sebagai penunjang kekeuatan utama 

dan penyalur gaya. Berupa bahan komposit baja dan beton 

- Struktur dinding pemikul: digunakan pada ruang yang berukuran 

bentangan lebar terutama untuk ruang indoor, karena lebar 

bentangan dan daya dukung yang dihasilkan. Struktur ini juga 

mempunyai nilai estetis.  
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-  

 

c. Upper  struktur  

 Atap Plat datar 

 

 

 

 

 

 

 

Keuntungan 

- Landasan atap bisa di gunakan untuk Helipad 

- Plat atap bisa di gunakan untuk area hijau dalam menangggapai 

iklim dikota Kupang yang tergolong panas, menambag nilai 

estetika, dan sebagai tempat rekreasi 

kerugian 

- Perlu Perawatan  serius agar tidak bocor 

-  

 Atap Rangka 

Keuntungan 

- Memiliki Nilai Estetika 

- Memiliki  salah satu ciri khas arsitektur tradisional 

Kerugian 

- Tidak efisien untuk bangunan tinggi lebih dari 15 lantai, ( 

kekuatan terhadap gaya lateral) 
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4.5.6  Analisis Utilitas 

Kebutuhan prasarana penunjang akan disesuaikan dengan kondisi 

yang ada. Untuk menunjang kegiatan aktivitas wisata di pantai Mota 

Dikin dibutuhkan prasarana pendukung seperti dermaga, air bersih, 

listrik, pengelolaan sampah, air limbah/sanitasi, telekomunikasi/jaringan 

internet dan drainase.  

Untuk memperkirakan kebutuhan prasarana penunjang kegiatan wisata  

digunakan indikator daya tampung maksimum wisata Mota Dikin yaitu: 

1. Kebutuhan Air Bersih 

Untuk memperkirakan kebutuhan air bersih guna melayani aktivitas wisata 

di pantai Mota Dikin dan digunakan asumsi sebagai berikut : 

a. Daya tampung maksimum wisatawan pantai Mota Dikin yaitu sekitar 

110  jiwa 

b. Standar kebutuhan air bersih wisatawan disaumsikan 60 org/ltr/hr 

c. Kebutuhan sarana wisata diasumsikan 20 %  

Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat diperkirakan kebutuhan air 

bersih untuk melayani kegiatan wisata di pantai Mota Dikin kurang 

lebih sekitar 0,2 ltr/dtk. 

            Tabel 4.8  Kebutuhan Air Bersih di Wisata Pantai Mota Dikin 

No Uraian Jumlah Satuan 

1 Daya Tampung 110 Jiwa 

2 Standar Kebutuhan Air Bersih 60 Org/Ltr/Hr 

3 Kebutuhan Air Bersih 6600 Ltr/Hr 

4 
Kebutuhan Air Untuk Sarana Wisata (20 

%) 
1320 Ltr/Hr 

5 

Total Kebutuhan Air Bersih 7920 Ltr/Hr 

  0.5 Ltr/dtk 



 Page 131 
  

Penggunaan dan kebutuhan air bersih di kawasan pantai Mota Dikin 6.600 

Ltr/Hr yang harus tersedia setiap harinya.  

Jaringan air bersih mempunyai tujuan yakni menyediakan air bersih 

dengan kualitas yang tetap baik dan dengan tekanan air yang cukup sumber air 

yang digunakan berasal dari  Perusahaan Daerah Air Minum dan sumur bor. 

Alternatif I  

Menggunakan sistem up feed distribution 

Air dalam tangki bawah dipompa tangki  kemudian air tersebut dialirkan ke 

dalam bangunan. 

Keuntungan : 

Pompa bekerja secara otamatis dan mudah dalam perawatan. 

Kerugian : 

Daerah fluktuasi tekanan 1,0 kg/cm
2 

 sangat besar dibandingkan dengan 

tangki atap dan jumlah air yang tersimpan dalam tangki tekan relatif 

sedikit. 

 

Alternatif II 

Menggunakan sistem down feed distribution 

Air ditampung pada tangki bawah kemudian dipompa ke tangki atas yang ada 

pada atap bangunan kemudian air didistribusikan ke seluruh ruangan yang ada. 

Keuntungan : 

Tidak ada perubahan tekanan, pompa bekerja secara otomatis dan 

perawatannya sederhana. 

Kerugian : 

Membutuhkan ruang tambahan untuk tangki atas dan tangki bawah. 
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Dengan melihat ke 2 Alternatif dalam pendistribusian air bersih diatas, 

maka yang digunakan dalam perencanaan kawasan wisata pantai Mota Dikin 

adalah kriteria II (sistem down feed distributiaon). 

 2.   Sistem Distribusi Air Kotor 

Sistem distribusi air kotor yang diterapkan dalam Kawasan wisata pantai Mota 

Dikin  adalah :  

- Air kotor yang berasal dari WC atau urinoir serta wastafel, km, air cucian, 

dan dari dapur yang disalurkan ke bak septictank lalu diteruskan ke bak 

peresapan. 

 

- Sedangkan sistem pembuangan air hujan disalurkan keliling bangunan 

kemudian disalurkan ke saluran induk dalam tapak. 

 

3. Kebutuhan Listrik 

Sumber listrik utama diperoleh dari jaringan listrik PLN Betun, selain 

itu disiapkan juga distribusi listrik dari generator untuk mengantisipasi bila 

ada gangguan aliran listrik dari PLN Betun. Berikut adalah diagram 

sirkulasi aliran listrik  

 

 

 

 

 

Gambar 62. Skema Penyaluran Listrik 

( Sumber: Hasil Analisa ) 
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Sedangkan untuk jaringan listrik alternatif 1 yaitu menggunakan panel 

surya untuk kebutuhan listrik. Berikut adalah skema cara kerja panel surya : 

 

           Gambar 63 Analisa Cara Kerja Panel Surya 

(Sumber: http://janaloka.com-cara-kerja-sel-surya.com) 

Analisa Kebutuhan Energi Listrik Pada Cottage 

 Jumlah kamar cottage 16 kamar terdiri 6 cottage standar dan 4 

VIP jumlah cottage 10 buah 

 Penerangan rumah         : 10 lampu CFL @ 15 Watt x 4 jam sehari 

= 600 Watt hour. 

 Televisi 21"                 : @ 100 Watt x 5 jam sehari = 500 Watt 

hour 

  Kulkas 360 liter  : @ 135 Watt x 24 jam x 1/3 (karena 

compressor kulkas tidak selalu hidup, umumnya mereka bekerja 

lebih sering apabila kulkas lebih sering dibuka pintu) = 1.080 

Watt hour 

 Perangkat lainnya           : 400 Watt hour 

 Total kebutuhan daya   : 2.580 Watt hour 

 Jumlah solar cells panel yang dibutuhkan, satu panel di hitung 

100 Watt (perhitungan adalah 5 jam efektifitas maksimun tenaga 

surya) 

 Kebutuhan solar cells panel :      

 

 

2.580 

(100 x 5) 
= 5.16 = 6 panel 

surya. 
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Jumlah kebutuhan baterai 12 Volt (tegangan umum yang 

dimiliki 1 baterai) dengan masing-masing 100 Ah: 

 Kebutuhan baterai minimun (baterai hanya digunakan 50% untuk 

pemenuhan kebutuhan listrik), dengan demikian kebutuhan daya 

kita kalikan dua kali lipat :  

= 2.580 x 2 = 5.160 Watt hour 

= 5.160/ 12 Volt / 100 Amp = 5 baterai 100 Ah. 

 Kebutuhan baterai (dengan pertimbangan dapat melayani 

kebutuhan 3 hari tanpa sinar matahari) :  

= 2.580 x 3 x 2 = 15.480 Watt hour 

=15.480 / 12 Volt / 100 Amp = 13 batere 100 Ah.  

(Sumber analisa perhitungan : googlesearching cara menentukan 

kebutuhan daya menggunakan panel surya, akses agustus 2016) 

Perhitungan untuk seluruh bangunan cottage adalah: 

 Jumlah cottege 1 buah 

 Total kebutuhan daya:  16 x 2.580 Watt hour = 41.280 Watt Hour 

 Total kebutuhan panel : 16 x 6 = 96 Panel Surya 

 Total kebutuhan baterai: 16 x 5 = 80 baterai 100 Ah 

 Total kebutuhan baterai (dapat melayani kebutuhan 3 hari tanpa 

sinar matahari): 16 x 13 = 208 baterai  

Analisa kebutuhan listrik pada bangunan pendukung lainnya. 

Perhitungan Untuk Seluruh Bangunan Gazebo Adalah: 

Jumlah lampu 20 buah 

 Total kebutuhan daya:  20 x 60 Watt hour = 1.200 Watt Hour 

 Total kebutuhan panel : 20 x 1 = 20 Panel Surya 

 Total kebutuhan baterai: 20  x 1 = 20 baterai 100 Ah 

Asumsi jumlah bangunan gasebo 15 buah  

Kebutuhan pencahayaan 15 watt x 1 buah lampu x 4 jam sehari = 

60 watt hour  
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Kebutuhan panel surya Jumlah solar cells panel yang dibutuhkan, 

satu panel di hitung 100 Watt (perhitungan adalah 5 jam efektifitas 

maksimun tenaga surya)    

 

Kebutuhan baterai minimun (baterai hanya digunakan 50% untuk 

pemenuhan kebutuhan listrik), dengan demikian kebutuhan daya 

kita kalikan dua kali lipat :  

= 60 x 2 = 120 Watt hour 

=120 / 12 Volt / 100 Amp = 0.1 = 1 baterai 100 Ah. 

Perhitungan untuk seluruh bangunan gazebo adalah: 

 Jumlah cottege 16 buah 

 Total kebutuhan daya:  16 x 60 Watt hour = 960 Watt Hour 

 Total kebutuhan panel : 16 x 1 = 16 Panel Surya 

 Total kebutuhan baterai: 16  x 1 = 16 baterai 100 Ah 

Sedangkan untuk kebutuhan listrik alternatif 2 yaitu dengan 

menggunakan turbin angin dengan Prinsip dasar kerja dari turbin 

angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar 

pada kincir, lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator, yang 

akhirnya akan menghasilkan listrik. Alat ini berfungsi untuk mengubah 

putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi.  

Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang 

menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi 

listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi 

energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem 

pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi 

merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat 

angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. 

Komponen PLT Angin :   

 

60 

(100 x 5) 
= 0,12 = 1 panel 

surya. 
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Gambar 64.  Analisa Cara Kerja Turbin Angin 

(Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/turbin-angin) 

 

 Anemometer : Mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data 

kecepatan angin ke pengontrol. 

 Blades : Kebanyakan turbin baik dua atau tiga pisau. Angin bertiup di 

atas menyebabkan pisau pisau untuk "mengangkat" dan berputar. 

 Brake : Sebuah cakram rem, yang dapat diterapkan dalam mekanik, 

listrik, hidrolik atau untuk menghentikan rotor dalam keadaan 

darurat. 

 Controller : pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 

8-16 mil per jam (mph) dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. 

tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55 mph di atas, karena 

dapat rusak karena angin yang kencang. 

 Gear box : Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros 

kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi 

per menit (rpm), sekitar 1000-1800 rpm, kecepatan rotasi yang 

diperlukan oleh sebagian besar generator untuk menghasilkan listrik. 

gearbox adalah bagian mahal (dan berat) dari turbin angin dan 

insinyur generator mengeksplorasi "direct-drive" yang beroperasi 

pada kecepatan rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kotak gigi. 

 Generator : Biasanya standar induksi generator yang menghasilkan 

listrik dari 60 siklus listrik AC. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/turbin-angin
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 High-speed shaft : drive generator 

 Low-speed shaft : Mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 

30-60 rotasi per menit. 

 Nacelle : nacelle berada di atas menara dan berisi gear box, poros 

kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. 

 Pitch : Blades yang berbalik, atau nada, dari angin untuk mengontrol 

kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu 

tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. 

 Rotor : pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor. 

 Tower : Menara yang terbuat dari baja tabung (yang ditampilkan di 

sini), beton atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan 

tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih 

banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. 

 Wind direction : Ini adalah turbin "pertama",yang disebut karena 

beroperasi melawan angin. turbin lainnya dirancang untuk 

menjalankan "melawan arah angin," menghadap jauh dari angin. 

 Wind vane : Tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw 

drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan 

angin. 

 Yaw drive : digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin 

sebagai perubahan arah angin. 

 Yaw moto r:  kekuatan drive yaw. 

Cara kerja PLT Angin : 

Energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja 

berkebalikan dengan kipas angin (bukan menggunakan listrik untuk 

menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan 

listrik).  Kemudian angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan 

untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. 

Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori 

medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan 

material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros 
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terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat 

yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar maka 

akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya karena terjadi 

perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. 

Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel 

jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan 

dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC 

(alternating current) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih 

sinusoidal. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam baterai 

sebelum dapat dimanfaatkan. (Sumber:http://lugiromadoni.blogspot.com/) 

4. Produksi Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan 

Untuk memperkirakan produksi sampah dan kebutuhan sarana persampahan 

guna melayani aktivitas wisata di pantai Mota Dikin ini digunakan asumsi 

sebagai berikut : 

a. Daya tampung maksimum wisatawan pantai Mota Dikin yaitu sekitar 

110  jiwa  

b. Standar produksi sampah diasumsikan 0,003 m3/Org/Hr. 

c. Produksi sampah non domestik diasumsikan 20%. 

d. Kebutuhan bin/tempat sampah diasumsikan 1 pondok wisata harus 

menyediakan 1 bin /tempat sampah.  

e. Kebutuhan Gerobak sampah diasumsikan 1 m
3
/gerobak 

f. Kebutuhan TPS diasumsikan 3m
3
/TPS 

Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat diperkirakan kebutuhan sarana 

persampahan di kawasan wisata dapat dilihat pada tabel berikut : 

          Tabel 4.10 Kebutuhan Sarana Persampahan di Mota Dikin 

No Uraian 
Satuan/Standar 

Kebutuhan 
Jumlah 

1 Daya Tampung Jiwa 110 

2 Standar Produksi Sampah 0.003 m
3
/Org/hr - 

http://lugiromadoni.blogspot.com/
http://lugiromadoni.blogspot.com/
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3 Perkiraan Produksi Sampah Domestik m
3
/Hr 0.33 

4 
Perkiraan Produksi Sampah Non 

Domestik 

20% sampah 

domestik 
0.066 

5 Perkiraan Total Produksi Sampah m
3
/Hr 0.396 

6 Kebutuhan Bin/Tempat Sampah 
1 bin/pondok 

wisata 
118 

7 Kebutuhan Gerobak Sampah 1 m
3
/gerobak 6 

8 Kebutuhan TPS 3m
3
/unit 6 

Sumber : Hasil Analisa 

Sistem Persampahan dalam site perancangan sendiri terbagi dalam 

beberapa bagian yaitu sampah in-organik, plastik, sampah kertas dan sampah 

organik. Sampah-sampah ini akan didistribusikan ketempat pembuangan 

sampah sementara yang kemudian dalam beberapa kali dalam seminggu, 

sampah-sampah ini akan di buang ketempat pembuangan akhir. Sistem 

persampahan terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Sistem Persampahan Dalam Bangunan 

Sistem pembuangan dalam sampah didalam bangunan berupa sampah 

in-organik, plastik, dan sampah organik akan di buang ke tempat 

sampah sementara kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan 

dibuang ke bak sampah dalam site kemudian dibuang olek truck 

sampah ke tempat pembuangan akhir. 

2. Sistem Persampahan Dalam Site 

Sistem persampahan dalam site dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 65. Sistem Persampahan Dalam Site 

(Sumber: Hasil Analisa Penulis) 

 

5. Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah 

Air limbah yang dihasilkan diperkirakan meliputi air limbah non tinja (grey 

water) dan air limbah tinja (black water). Untuk memperkirakan buangan air 

limbah diasumsikan sebagai berikut : 

a. Air limbah non tinja (grey water) diasumsikan 80 % dari kebutuhan air 

bersih 

b. Air limbah tinja diasumsikan 0,16 ltr/org/Hr 

Berdasarkan asumsi tersebut  perkiraan air limbah di wilayah pantai Mota 

Dikin dapat dilihat pada tabel. 

         Tabel 4.11  Perkiraan Limbah Non Tinja (Grey Water) di Pantai    Motadikin 

No Uraian Jumlah Satuan 

1 Daya Tampung 110 Jiwa 

2 Standar Kebutuhan Air Bersih 60 Org/Ltr/Hr 

3 Kebutuhan Air Bersih 6,600 Ltr/Hr 

4 Kebutuhan Air Untuk Sarana (20 %) 1,320 Ltr/Hr 

5 Total Kebutuhan Air Bersih 7,920 Ltr/Hr 

6 
Perkiraan Limbah Non Tinja (Grey 

Water) 

0.59 Ltr/dtk 

6,336 Ltr/Hr 

0.48 Ltr/dtk 

Sumber : Hasil Analisa  
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Tabel 4.12 Perkiraan Limbah Tinja (Black Water) di Pantai Mota Dikin 

No Uraian 
Satuan/Standar 

Kebutuhan 
Jumlah 

1 Daya Tampung Jiwa 110 

2 Standar Limbah Buangan Tinja 0,16 ltr/org/hr   

3 Perkiraan Produksi Limbah Tinja Ltr/Hr 
     

17.60  

Sumber : Hasil Analisa  

Metoda pengolahan air limbah dan lumpur tinja di Kawasan Wisata Pantai 

Mota Dikin dapat digunakan teknologi yang paling sederhana (operasi dan 

pemeliharaan), biaya yang rendah (investasi dan operasi), teknologi yang tepat 

(diterima masyarakat, berguna dan efektif dalam pengolahannya). Teknologi 

tersebut dapat berupa : 

 Kolam stabilisasi (lahan tersedia). 

 Kolam aerasi (aeration pond). 

 Parit Oksidasi (oxidation ditch). 

 Trickling Filter. 

 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). 

 Bio Filter (Rotating Biological Contactor). 

 Activated Sludge. 

 Kombinasi dari yang tersebut diatas. 

 

6. Kebutuhan Telekomunikasi 

Prasarana telekomunikasi dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan 

wisatawan akan komunikasi baik yang bersifat domestik maupun internasional. 

Kebutuhan akan komunikasi di wilayah wisata saat ini belum terlayani oleh 

tower/menara telekomunikasi selular. Mempertimbangkan kebutuhan akan 

prasarana telekomunikasi ini sangat penting maka diarahkan untuk dibangun 
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menara/tower telekomunikasi selular selain itu juga prasarana ini dibutuhkan 

untuk kemudahan komunikasi melalui media internet bagi wisatawan yang 

berkunjung ke pantai Mota Dikin. 

 

7. Sistem Pencegah Kebakaran 

System pemadam kebakaran yang diterapkan dalam tapak menggunakan 

pole hydrant/Siamese dengan jarak ideal antar titik pole hydran maximal 200 m 

dengan kemampuan mengalirkan air 1.000 liter/menit. Hydran pole 

disambungkan dengan pipa induk Ø 6”/15cm. Hydran terhubung dengan 

ground tank yang didukung dengan boster 

pump untuk menambah tekanan air sehingga memberikan daya semburan air 

yang jauh dan dapat menjangkau sisi bangunan yang sulit dicapai. 

 

 

 

 

 

Gambar 66. Supply air Pole Hydran (left) dan Pole Hydran (right) 

           (Sumber: http://en.m.wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 


