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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 6.1. Groundplan 

 

Perencanaan tapak dari proyek rumah retret ini merupakan respon dari isu-isu permasalahan 

yang ada, serta lokasi dan bentuk tapak. Untuk rencana tapak ini, masih sesuai dengan konsep awal 

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu konsep Zoning. Dimana peletakan bangunan-

bangunan didalam lahan masih sesuai dengan zoning fungsi bangunan, yaitu zoning penerimaan, 

zoning bangunan sewa, zoning kegiatan utama, zoning hunian, dan zoning sakral.  
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6.1.1   Perletakan dan Orientasi Massa Bangunan 

Tapak dari Rumah Retret ini berorientasi menghadap selatan, karena untuk akses masuk 

kedalam tapak satu-satunya hanya dari arah selatan tapak. Untuk arah utara, timur, dan barat 

merupakan kawasan Taman Hutan Raya sehingga tidak memungkinkan untuk membuka jalan 

baru untuk menambah akses masuk ke arah tapak Rumah Retret. Untuk bangunan-bangunan 

di kawasannya Rumah Retretnya berorientasi menghadap ke bagian tengah lahan, yang akan 

menjadi akses atau jalan utama didalam tapak Rumah Retret ini. Untuk peletakan bangunan-

bangunan nya disesuaikan dengan kondisi kontur disetiap zoning nya, sehingga 

memungkinkan untuk cut and fill lahan atau penggunaan panggung pada bangunan untuk 

menyesuaikan kontur lahan. Perletakan dan orientasi massa bangunan merupakan respon 

dari isu yang ada yaitu isu zoning dan isu keamanan.  

1. Zoning, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, zoning pada kawasan rumah retret 

ini dibagi menjadi 5 yaitu : 

a) Zona Penerimaan  

Terdiri dari bangunan pos keamanan, area parkir Rumah Retret, serta gedung 

utama. Zoning ini terletak dibagian depan karena fungsi zona sebagai penerima 

tamu/pengunjung rumah retret. Untuk pos keamanan, merupakan zona penerimaan 

karena tempat berlangsungnya interakhir antar pengunjung dan petugas keamanan 

sebelum memasuki kawasan rumah retret,  pengunjung harus terlebih dahulu 

melapor untuk menyatakan maksud dan tujuan ke rumah retret ini. Kemudian 

petugas akan melaporkannya kepada administrasi /resepsionis yang ada. 

Selanjutnya untuk area parkir, karena setelah mendapatkan izin dari petugas 

keamanan pengunjung harus memarkirkan kendaraan terlebih dahulu pada tempat 

parkir yang telah disediakan. Untuk area parkir rumah retret dibagi menjadi 2 

bagian, sebelah kanan lahan merupakan parkir bus dan sebelah kiri lahan 

merupakan parkir mobil dan sepeda motor. Selanjutnya gedung utama, fasilitas ini 

merupakan zona penerimaan karena tempat berlangsung kegiatan administrasi dan 

resepsionis tempat penerimaan tamu/pengunjung rumah retret yang ingin 

melaksanakan kegiatan retret di sini.  

b) Zona Bangunan Sewa 

Terdiri dari bangunan kapel dan gedung serbaguna . Kedua bangunan ini memiliki 
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fungsi lain, selain untuk memfasilitasi kegiatan retret, kapel dan gedung serbaguna 

juga dapat di sewa untuk kegiatan pernikahan dan resepsi pernikahan namun tetap 

kapasitas sesuai dengan kapasitas untuk kegiatan retret. Maka zona ini dikelilingi 

oleh jalur service, sehingga jika saat melaksanakan resepsi pada gedung serbaguna 

segala keperluan dapat diantarkan langsung ke dekat bangunan. Zona ini terletak 

didepan setelah zona penerimaan karena sama bersifat public,sehingga tidak 

mengganggu kegiatan pada zona lainnya.    

c) Zona Kegiatan Utama 

Terdiri dari bangunan biara, gedung karyawan, dan gedung makan. Untuk kapel dan 

gedung serbaguna juga termasuk kedalam zona kegiatan utama. Pada zona ini, 

berlangsungnya aktifitas utama yang sesuai dari fungsi kawasan retret yaitu 

mewadahi kegiatan retret berupa kegiatan peribadatan dan kegiatan pendidikan. 

Rangkaian kegiatan retret akan banyak berlangsung pada bangunan kapel, gedung 

serbaguna dan gedung makan. Untuk bangunan biara dan gedung karyawan juga 

merupakan tempat berlangsungnya kegiatan utama dari pengelola rumah retret . 

Area ini merupakan area semi public sehingga hanya dapat dimasuki/diakses oleh 

orang tertentu saja, maka zona ini ditempatkan pada tengah lahan.  

d) Zona Hunian 

Terdiri gedung penginapan wanita, gedung penginapan pria, gedung pernginapan 

keluarga, dan gedung penginapan tamu biara. Zona ini merupakan tempat 

berlangsungnya aktifitas pribadi seperti mandi dan tidur oleh masing-masing 

penghuni bangunan maka zona ini bersifat privat. Zona ini juga hanya akan 

digunakan pada malam hari saja sehingga pada zona ini sangat minim aktifitas, 

sehingga tidak masalah diletakkan pada kontur yang lebih tinggi serta jauh dari 

bangunan lainnya.  

e) Zoning Sakral 

Terdiri dari Gua Maria, area suci ini digunakan untuk beribadah dan berdoa sehingga 

memerlukan suasana yang hening dan nyaman. Maka area suci ini terletak di bagian 

atas lahan pada kontur tertinggi, dengan asumsi Tuhan berada diatas sehingga 

ketika beribadah dan berdoa kita semakin dekat dengan Tuhan. Zona ini bisa 
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dimasuki oleh siapa saja termasuk penduduk sekitar atau peziarah, namun jalur 

untuk peserta retret dan peziarah umum akan dibedakan agar setiap kegiatan dan 

zona tidak menggangu satu dengan yang lainnya.  

2. Isu Keamanan 

Kawasan retret merupakan kawasan yang cukup sensitif karena tempat 

berlangsungnya kegiatan peribadatan bahkan terdapat kegiatan hunian untuk pengelola 

kawasan rumah retret.  

Maka untuk menjawab isu yang ada, pada perancangan rumah retret memberikan 

dinding pembatas serta vegetasi padat di bagian barat lahan yang berbatasan langsung 

dengan jalur sirkulasi menuju Gua Maria, sehingga diperlukan keamanan yang tinggi 

mengingat semua peziarah Gua Maria merupakan masyarakat dari berbagai kalangan. 

Selain disebelah barat, dinding pembatas dan vegetasi padat juga diberikan di bagian 

depan/selatan lahan rumah retret. Diperlukannya dinding dibagian ini karena akses 

satu-satunya menuju rumah retret adalah arah selatan ini, maka untuk menjamin 

keamanan rumah retret diberikan pagar setinggi 2 meter. Namun, walaupun terdapat 

dinding pembatas dibagian depan, pemandangan dari luar lahan menuju kedalam dan 

sebaliknya tidak akan terhalang karena kontur lahan semakin kedalam/selatan semakin 

tinggi. Sebaliknya, untuk arah timur lahan, hanya ada vegetasi padat yang menjadi 

pembatas ke area luar karena disebelah selatan lahan merupakan hutan konservasi 

yaitu Taman Hutan Raya, sehingga bahaya akan minimal berasal dari area ini.  

Selain memberikan dinding pembatas, pada kawasan rumah retret juga diberikan 

dua buah pos keamanan. Satu dibagian depan rumah retret setelah gerbang masuk yang 

menjadi penerima pengunjung dan yang lainnya dibagian Gua Maria yang akan menjaga 

keamanan pada kawasan tersebut. Untuk penjaga setiap pos keamanan terdiri 2 orang 

setiap pos keamanan dan penjagaan memakai sistem shift sehingga penjagaan akan 

bergantian antara malam dan paginya. Dengan demikian keamanan pada kawasan 

rumah retret akan terjamin .  

 

6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

Jalur sirkulasi antara manusia dan kendaraan dibedakan sebagai cara agar menjaga keamanan 

dan keselamatan dari pengunjung . Untuk sirkulasi kendaraan terbagi menjadi 2 yaitu : 
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1. Sirkulasi kendaraan di area Rumah Retret 

Jalur sirkulasi ini dimulai dari gerbang masuk kawasan rumah retret dan langsung menuju 

area parkir di sebelah kiri untuk parkir bus dan disebelah kanan untuk parkir mobil dan 

sepeda motor. Namun, untuk jalur sirkulasi kendaraan khusus seperti kendaraan service 

untuk alat dan bahan kebutuhan rumah retret atau area sewa di sediakan jalur service 

khusus, dimana jalur service ini mengelilingi area zona publik dimana terdapat kapel dan 

GSG yang merupakan bangunan yang dapat disewa kan oleh masyarakat umum.  

2. Sirkulasi kendaraan di Gua Maria 

Jalur ini memiliki jalur yang berbeda dengan jalur kendaraan didalam kawasan Rumah 

Retret. Untuk jalur kendaraan Gua Maria terdapat disebelah kiri ujung lahan proyek ini. 

Jalur ini khusus untuk kendaraan menuju ke Gua Maria saja sehingga tidak akan 

mengalami kepadatan kendaraan. 

 

Untuk sirkulasi manusia juga dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Sirkulasi manusia di area Rumah Retret 

Jalur sirkulasi ini dimulai dari gerbang masuk kewasan Rumah Retret, diarahkan ke lurus 

ke gedung utama. Selain dari gerbang masuk, jalur pedestrian juga disediakan dari area 

parkir baik parkir bus atau parkir motor dan mobil. Dari gedung utama pada bagian 

tengah zona publik, jalan atau sirkulasi seluruhnya merupakan jalur pedestrian dan terus 

menuju ke zona sakral. 

2. Sirkulasi manusia di area Gua Maria 

Jalur sirkulasi ini letaknya juga disebelah kiri ujung lahan proyek, bersebelahan dengan 

akses kendaraan ke Gua Maria. Namun, kedua akses ini juga diberi vegetasi pemisah 

dibagian tengah jalan sehingga keselamatan pengunjung dapat terjamin.  

 



59 

 

          
       Gambar 6.2. Jalur Sirkulasi 
 

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau (RTH) pada perancanaan Rumah Retret ini mencapai 60 % dari total 

luas tapak yang ada. Desain tapak dengan konsep zoning ini memprioritaskan lanskap sebagai 

view utama dan yang menciptakan suasana alami dan sejuk didalam kawan Rumah Retret 

yang mendukung fungsi bangunan untuk berdoa dan meditasi. Bangunan-bangunan 

diletakkan semaksimal mungkin mengikuti zone bangunan sehingga cut and fill lahan hanya 

sesuai zona bangunan nya saja, sehingga tidak banyak perkerasan yang dapat mengganggu air 

resapan untuk diserap di RTH. Selain itu, RTH bagian ujung baik selatan, utara, timur dan 

barat akan semaksimal mungkin dipertahankan. Selain untuk pembatas area luar dengan 

kawasan Rumah Retret, vegetasi ujung juga dapat menahan kebisingan dari area luar 

sehingga tidak mengganggu kawasan ini yang memerlukan banyak keheningan. Manfaat yang 

lain adalah untuk membuat kawasan Rumah Retret ini tetap sejuk dan asri.  
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     Gambar 6.3. Vegetasi 

 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Bentuk-bentuk massa bangunan di kawasan ini didapatkan dari konsep bangunan yang 

merespon isu-isu yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Bentuk-bentuk bangunan 

disesuaikan dengan pendekatan isu perencanaan serta pemakaian material tropis seperti 

batu bata ekspose dan bukaan-bukaan besar seperti jendela kaca. Selain itu, bantuk atap dari 

bangunan-bangunannya akan merespon isu dari iklim rumah retret yaitu iklim tropis. Iklim 

tropis mempunyai curah hujan yang relatif tinggi, sehingga atap bangunan harus miring 

supaya tidak menyimpan genangan air diatas. Maka bangunan-bangunan nya memakai atap 

miring baik atap pelana atau atap perisai.   
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6.2.2  Bentuk ruang dan sirkulasi dalam bangunan 

1. Kapel  

 
Gambar 6.4. Tampak depan kapel 

 

 
Gambar 6.5. Tampak belakang kapel 

 

 
Gambar 6.6. Tampak samping kanan kapel  
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Gambar 6.7. Tampak samping kiri kapel 

 

 

Gambar 6.8. Denah kapel 
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Gambar 6.9. Sirkulasi Kapel 

 

 

Bentuk denah dari kapel ini sederhana tetapi tetap mengutamakan fungsi bangunan, 

ialah untuk berdoa dan beribadah untuk peserta retret. Namun, selain untuk peserta 

retret kapel juga dapat dipakai masyarakat umum untuk pemberkatan pernikahan. Kapel 

memiliki luas 315    dengan kapasitas yang dapat menampung 150 orang. Pada denah 

kapel ini sebagian besar ruang dapat diakses oleh siapapun, namun untuk ruang 

tabernakel dan altar hanya dapat diakses oleh orang tertentu seperti pastor. Sirkulasi 

denah ini menggunakan double loaded corridor dengan dua akses pintu masuk dan keluar 

kapel serta dua akses pintu masuk dan keluar ruang konsistori.  

Bangunan Kapel ini berkapasitas 150 orang yang terdiri dari beberapa ruang, yaitu : 

1) Ruang Konsistori, luas ( 2,5 m x 8 m ) 

2) Ruang Tabernakel, luas ( 1,2 m x 2 m ) 

3) Area Maria, luas ( 1,2 m x 2 m ) 

4) Area Jemaat, luas ( 27 m x 8 m ) 
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Di dalam kapel juga terdapat fasilitas jalan salib berupa lukisan-lukisan 14 stasi 

perhentian di dinding kapel, fasilitas ini wajib ada di kapel sehingga ketika masa 

prapaskah dapat memfasilitasi warga yang menggunakan kapel ini untuk beribadah. 

Bangunan kapel menggunakan material kaca dan batu bata ekspos pada bagian luar 

bangunan. Untuk material kaca terdapat dibagian bawah yaitu untuk bukaan jendela mati 

maupun jendela hidup serta untuk pintu masuk. Namun untuk area altar memakai 

menggunakan material batu bata ekspos. Material kaca merupakan penerapan konsep 

perancangan form follow flows yaitu konsep perancangan dengan memaksimalkan unsur 

alam seperti matahari sebagai pencahayaan alami serta angin sebagai penghawaan alami.  

Untuk bangunan kapel bagian dalam, bentuk plafon mengikuti bentuk struktur atap 

yaitu pelana. Bentuk ini agar menghasilkan kesan bangunan monumental skala, sehingga 

bangunan terlihat megah. Hal ini agar tercipta perasaan bahwa Tuhan maha besar 

sedangkan kita hanya makhluk kecil yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk 

bagian plafon menggunakan material plesteran dinding dengan finishing cat putih 

sehingga bangunan terkesan mewah dan suci seperti fungsi bangunan untuk beribadah 

dan berdoa. 

 

2. Penginapan Wanita/Pria 

 
 Gambar 6.10. Tampak depan penginapan  
 

 
Gambar 6.11. Tampak belakang penginapan 
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Gambar 6.12. Tampak Samping Kanan Penginapan 

 

 
Gambar 6.13. Tampak Samping Kiri Penginapan 

 

 

Gambar 6.14. Denah Penginapan 
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Gambar 6.15. Sirkulasi Penginapan 

 

Penginapan dengan luas 589    ini berfungsi untuk tempat beristirahat para peserta 

retret sehingga merupakan zona privat. Penginapan ini terdiri dari 2 massa bangunan, 

dimana 1 massa bangunan untuk penginapan wanita dan 1 massa bangunan untuk 

penginapan pria. Setiap massa bangunannya terdiri dari 12 buah kamar, serta setiap 

kamarnya memiliki kapasitas empat orang. Terdapat juga 2 area komunal yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul atau bercengkerama di waktu luang oleh 

peserta retret. Penginapan ini menggunakan sirkulasi single loaded corridor dengan satu 

akses pintu masuk dan keluar disetiap ruang kamarnya.  

Setiap kamar tidur memiliki luas 28,5 m2 dengan beberapa fasilitas didalamnya, yaitu : 

1. 2 buah tempat tidur bertingkat dengan dimensi (1,2 m x 2,1 m) 

2. 2 buah meja dengan dimensi (1,2 m x 0,5 m) 

3. 2 buah kursi dengan dimensi (0,4 m x 0,4 m) 

4. 2 buah lemari dengan dimensi (0,5 m x 1 m) 

5. Kamar mandi dengan luas 3,4 m2 

 



67 

 

Sirkulasi denah ini menggunakan single loaded corridor atau sirkulasi pelayanan 

ganda, dimana sirkulasi berada diantara 2 ruang yang saling berhadapan yiatu kamar 

tidur. Penginapan muda-mudi ini menggunakan material kaca dan batu bata ekspos pada 

bagian luar bangunan. Penggunaan material kaca dengan menerapkan konsep form 

follow flows yaitu untuk bukaan jendela mati maupun jendela hidup serta untuk pintu 

masuk. Terdapat banyak bukaan untuk memudahkan sinar matahari dan angin masuk 

kedalam ruangan yang dimanfaatkan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Untuk 

material batu bata ekspos diterapkan pada dinding bagian luar bangunan, namun untuk 

dinding bagian dalam menggunakan material plesteran dinding dengan finishing cat putih. 

Untuk material kayu diterapkan pada dinding bagian depan kamar serta batas antar 

kamar yang satu dengan yang lainnya. Untuk bangunan penginapan ini bagian dalam, 

bentuk plafon mengikuti bentuk struktur atap yaitu pelana dengan konstruksi atap kayu.   

 

3. Gedung Serbaguna 

 
Gambar 6.16. Tampak Depan GSG 

 

 
Gambar 6.17. Tampak Belakang GSG 
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Gambar 6.18. Tampak Kiri GSG 

 

 
Gambar 6.19. Tampak Kanan GSG 

 

 
Gambar 6.20. Denah GSG 
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Gambar 6.21. Sirkulasi GSG 

 

Bentuk denah dari gedung serbaguna ini sederhana tetapi tetap mengutamakan 

fungsi bangunan, ialah untuk kegiatan pendidikan berupa penyampaian materi dan diskusi 

serta untuk pertemuan kongregasi/pengelola rumah retret. Sama halnya dengan 

bangunan kapel, gedung serbaguna juga dapat dipakai oleh masyarakat umum untuk 

resepsi  pernikahan namun tetap kapasitas sesuai dengan kapasitas maksimal bangunan. 

Gedung serbaguna memiliki luas 260    dengan kapasitas yang dapat menampung 150 

orang. Sirkulasi denah ini menggunakan double loaded corridor dengan 3 akses masuk/ 

keluar yaitu akses utama pada bagian depan bangunan serta akses sekunder pada bagian 

samping kanan dan kiri bangunan. Bangunan gedung serbaguna ini terdiri dari beberapa 

ruang, yaitu : 

1. Lobby, luas ( 5 m x 7 m ) 

2. Area panggung, luas ( 2,5 m x 7 m ) 

3. Ruang sound sistem, luas ( 2,8 m x 2 m ) 

4. Area gudang, luas ( 2,8  m x 2 m ) 

5. Kamar mandi pria, luas ( 3 m x 3 m ) 
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6. Kamar mandi wanita, luas ( 3 m x 3 m ) 

7. Kamar mandi difabel, luas ( 2,1 m x 2 m ) 

8.  

Bangunan gedung serbaguna ini menggunakan material kaca dan batu bata ekspos 

pada bagian luar bangunan. Penggunaan material kaca dengan menerapkan konsep 

form follow flows yaitu untuk bukaan jendela mati maupun jendela hidup serta untuk 

pintu masuk. Terdapat banyak bukaan untuk memudahkan sinar matahari dan 

angin masuk kedalam ruangan yang dimanfaatkan untuk pencahayaan dan 

penghawaan alami. Untuk material batu bata ekspos diterapkan pada dinding 

bagian luar bangunan, namun untuk dinding bagian dalam menggunakan material 

plesteran dinding dengan finishing cat putih. Untuk bangunan gedung serbaguna ini 

bagian dalam, bentuk plafon datar tidak mengikuti bentuk struktur atap. Untuk bentuk 

atap yaitu pelana dengan konstruksi atap baja WF dan material atap sirap.   

 

6.2.3 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Bangunan-bangunan pada perancangan Rumah Retret ini mengggunakan matrial struktur 

dan kontruksi yang sama, diantaranya yaitu : 

1) Jumlah lantai    : Bangunan satu lantai 

2) Pondasi     : Pondasi cakar ayam 

3) Dinding     : Batu bata ekspos dan dinding plester  

4) Kolom     : Beton bertulang 

5) Balok dan ring balok  : Beton Bertulang 

6) Kuda-kuda atap    : Pada bangunan kapel dan gedung serbaguna memakai  

     Konstruksi atap baja WF, namun pada bangunan lainnya  

     memakai konstruksi atap kayu.  

7) Atap     : Atap sirap 
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6.2.4 Sistem Utilitas  

 

 

Gambar 6.22. Siteplan Utilitas  
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Gambar 6.23. Denah Utilitas G. Utama  

 

1. Instalasi Air 

 Sistem utilitas pada perancangan rumah retret dibagi menjadi tiga bagian yaitu sistem 

air bersih, sistem air kotor limbah cair (Grey Water), dan sistem air kotor limbah padat (Black 

Water). Untuk air bersih, sumber air yang diambil adalah melalui sumur dangkal dan 

perusahaan daerah air minum (PDAM) yang menjadi sumber utama air bersih yang akan 

memenuhi seluruh kebutuhan pada kawasan Rumah Retret. 

Dalam sistem instalasi sumber air bersih, air akan dipompa dari sumur/ PDAM melalui 

shaf dan akan ditampung pada tangki air yaitu water tank dan roof tank. untuk di alirkan ke 

seluruh toilet atau kran air.  

Untuk bangunan yang saya cantumkan sebagai contoh adalah gedung utama.  

1. Luas bangunan 148, 5 m2 

2. Jumlah Penghuni = Luas lantai / kepadatan hunian 

Kepadatan hunian untuk fungsi bangunan utama adalah 5 m2/ org.  

Maka, jumlah penghuni adalah 30 orang.  

3. Pemakaian air rata-rata sehari untuk bangunan utama yang sesuai fungsi bangunan 

administrasi adalah 100 liter/org. Maka, Q1 (pemakaian air ): 

Q1  = jumlah penghuni X pemakaian rata-rata 

  = 30 X 100  

              = 3000 L/hari 

              =            
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4. Untuk perawatan dll, dibutuhkan 20 % dabit air dari Q1.  

 Qd = (100 + 20 )% X Q1 

              =                

5. Penggunaan air perjam (Qh) 

 T = 8 jam/hari ( waktu efisien kegiatan didalam gedung ) 

 Qh = Qd / T 

             = 3,6 / 8  

              = 0,45            

6. Menghitung kapasitas water tank  

Qs    = 2/3 Qh 

              = 0,3      / jam  

 Vgr = Qd – (Qs X t) 

                =               -               

                = 1,2     ( kapasitas water tank ) 

 

1. Air kotor limbah cair merupakan air limbah yang bersumber dari  aktifitas domestic 

seperti cuci tangan, mandi, dan cuci piring. Iimbah cair akan di tampung ke bak kontrol 

lalu dialirkan kesumur resapan dan selanjutnya ke pembuangan kota.  

2. Air kotor limbah padat merupakan air limbah yang bersumber dari WC dan pada 

umumnya di tampung pada septick tank. Pada air kotor baik limbah cair dan limbah 

padat terdapat standar kemiringan dari pemasangan pipa pada umumnya yaitu dengan 

kemiringan 2 % -  4 % dari bentang pipa vertikal didalam shaf ke septick tank.   

 

2. Instalasi listrik  

Pada perencanaan Rumah Retret memakai sistem instalasi listrik dengan system seri dan 

paralel. Sumber utama listrik pada kawasan Rumah Retret adalah dari PLN . Sistem kelistrikan 

di kawasan Rumah Retret ini adalah sumber utama listrik adalah dari PLN. kemudian terdapat 

juga power house utama yang berisi tfaro, PHB TR dan PHB TM. Berikut ini adalah alat-alat 

kelistrikan di kawasan rumah retret : 

1. Power House utama yang berisi tfaro, PHB TR dan PHB TM.  

Adapun fungsinya sebagai berikut : 
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1) Trafo adalah alat yang menurunkan tegangan listrik yang berasal dari PLN , karena 

pada umumnya tegangan bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilo watt sehingga 

harus diturunkan menjadi 220 v seperti yang digunakan pada umumnya. 

2) PHB TR dan TM adalah perangkat penghubung antara trafo dan PLN juga sebagai 

proteksi yang akan memutuskan aliran listrik apabila terjadi gangguan.  

2. Panel listrik adalah panel ATS ( Autimatic Transfer Switch ) yang mengontrol 2 sumber arus 

listrik yaitu PLN dan genset sehingga diharapkan dapat melakukan pergantian 2 sumber 

kistrik secara otomatis. Pada kawasan Rumah Retret ini menggunakan panel listrik tipe 

wall mounting atau panel yang biasa ada di dinding bangunan. Untuk bangunan-bangunan 

yang memiliki fungsi rumah retret, penggunaan panel tipe ini sudah cukup karena 

bangunannya tidak memerlukan listrik yang cukup besar seperti pabrik atau hotel.  

3. Ruang Genset 

Merupakan sebuah perangkat yang memiliki untuk menghasilkan daya listrik. Pada 

kawasan Rumah retret disediakan 2 genset pada dua area. Yang pertama area GSG dan 

gedung utama , bangunan GSG ini memerlukan daya listrik tambahan karena dapat dialih 

fungsikan untuk kegiatan resepsi pernikahan. Area yang kedua adalah area kapel dan 

biara. Sama halnya dengan GSG, kapel juga dapat digunakan untuk pemberkatan 

pernikahan yang membutuhkan daya listrik yang lebih besar.  

 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

1. Nama Proyek  : Rumah Retret Pesawaran 

2. Lokasi Tapak  : Rumah Retret ini berlokasi di Jalan Sinar Baru, Hurun, Padang Cermin, Kab. 

Pesawaran.  

3. Luas Lahan  : 6,7 Ha 

4. Luas RTH : 75 % 

5. Kapasitas Parkir : 

3. 6 unit bus 

4. 30 unit mobil  

5. 51 unit sepeda motor  

 


