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KONSEP DASAR PERENCANAAN 

DANPEBANCANGAN 

4.1 KONSEP PENGEMBANGAN KAW ASAN DAN PENGOLAHAN SITE 

4.1.1 Konsep Dasar Perencanaan Lokasi 

Lokasi berada pada kawasan RlITH ( Rencana Umum Tata Ruang Hijau berdasar 

RDTRUK 1994 - 200 I ) terletak di sekitar J1. Kapt. Pattimura ,berjarak ± 4 Km dati 

pusat kota , yang direncanakan sebagai obyek wisata taman kota dengan pengolahan 

kesan tempat pada ruang dalam dan ruang luar melalui pendekatan konsep filosofi 

legenda Kamandaka. 

4.1.2 Konsep Dasar Pengolaban Site 
~.~ 

Site berada di Kecamatan Karang Lewas dengan luas tanah ± 12 ha (300 m x 400 m) 

dengan perbatasan site meliputi : 

• Bagian Barat berbatasan dengan Sungai Logawa 

• Bagian Utara berbatasan dengan areal persawahan dan pemukiman penduduk 

• Bagian Timur berbatasan dengan Jalan Kerta Wibawa dan pemukiman penduduk 

• Bagian Selatan berbatasan dengan pemukiman 

Site akan diolah sebagai fungsi wadah fasilitas rekreasi taman kota yang 

mengangkat filosofi legenda Kamandaka dalam perencanan dan perancangan pada 

pcngolahan kcsan tempat. 

4.2 KONSEP DASAR TATA RUANG LUAR 

4.2.1 Konsep Dasar zoning 

Penentuan zoning berdasar sebaran aktifitas dan pola pergerakan pengunjung 

dalam tapak sehingga hirarki tingkatan ruang dan zoning terbagi menjadi zona publik, 

zona semi publik dan zona privat berdasrkan prioritas fungsi ruang yang akan dikunjungi. 
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Gambar 4.1 : konsep dasar zoning Sumber : pemikiran 

4.2.2 Konsep Dasar Pencapaian 

Pencapaian ke site dari J1. Kapt. Pattimura dibuat jalur khusus untuk. menghindari 

crosing kendaraan di jalan utama yang langsung di arahkan pada area parlOr di sebelah 

selatan j alan. 
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Gambar 4.2 : konsep dasar pencapain kedalam site Sumber : pemikiran 

54 



'- ,_ ~,tt \Ie"""'!- .U'"'' 
fEtlC;lfllWf 

4.2.3 Konsep Pola Tata Ruang Luar 

f'ota tata Idang luar "yang sesuai dengan ffiosofi lege:nda Wamandaka, 

kebersamaan, persaudaraan, keterbukaan dan komunikasi adalah cluster berdasar sebaran 

fasilitas rekreasi dengan fungsi taman sari linear sebagai sumbu pengikat dan pemersatu. 

cJ..or TIER 

4.2.4 Konsep Dasar Sirkulasi Ruang Luar 

4.2.4. IKonsep Dasar Sirkulasi Pejalan Kaki 

Sirkulasi pejalan kaki bersifat radial sebagai kontinuitas fungsi dengan 

penambahan jalur sirkulasi semu pengiring antar fasilitas rekreasi untuk menghilangkan 

kejenuhan dengan mengolah ketinggian tanah untuk menciptakan karakter spesifik pada 

masing - masing fasilitas rekreasi. ilP. ",uL.AI. 
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Gambar 4.4 : konsep sirkulasi pejalan kaki sumber : pemikiran 

4.2.4.2 Konsep Dasar Sirkulasi Kendaraan 

Sirkulasi kendaraan dan manusia dipisah untuk mengindari terjadinya crossing, 

sirkulasi kendaraan bermuara pada area pendukung parkir, sirkulasi pejalan kaki 

bermuara pada halte langsung menuju main enterance. 
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Gambar 4.5 : konsep skema sirkulasi kendaraan sumber : analisa 
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4.2.5 Konsep Dasar Pengolahan Lansekap 

4.2.5.1 Pengolahan Tanah 

Konsep dasar pengolahan tanah pada kontur ekstrim dan landai dengan cara cui 

andfill untuk memperoleh efsiensi ruang pada tapak. 

1.	 Cut atau memotong : mengubah kontur ekstrim menjadi landai 

2.	 Fill ,memindah atau menambah : mengubah tanah landai untuk meperoleh ketinggian 

tanah 

4.2.5.2 Pengolahan Vegetasi 

Vegetasi khas pada tapak diolah sebagai fungsi estetis sebagai berikut: 

1.	 pengarah dengan vegetasi meninggi :kelapa, palm, pinus atau cemara. 

2.	 peneduh dengan vegetasi columnar ( berkanopi lebar ):tanjung, kepel, beringin, sawo 

kecik, aksia , bambu. 

3.	 pelindung dengan vegetasi penutup: rurnput, perdu dan tanaman merambat 

4.	 simbol pengawal didepan pendopo: kepel 

5.	 pembatas dan pembentuk ruang: kombinasi dari ketiga fungsi estetis lainya. 

6.	 Sebagai pereduksi suara pada fasilitas panggung terbuka. 
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Gambar 4.6: konsep estetis vegetasi	 sumber : pemikiran 

4.2.5.3 Pengolahan Elemen Air 

G ~'M801-' l< 

Elemen air sebagai penguat kesan tempat memanfaatkan air sungai logawa 

sebagai salah satu setting peristiwa dalam legenda Kamandaka yang digunakan .pada 

taman sari dengan teknologi air mancur , yang juga berfungsi sebagai kontinuitas dan 
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pengarah air berupa parit menerus,pada fasilitas replikasi tapa kungkum - taman sari 

- AIIZ 

REJ/64 PAl-t 

Gambar 4.7: konsep pengolahan elemen air sumber : pemikiran 

4.2.5.4 Pengolahan Material Batu Candi dan Armatur Lampu 

Batu candi digunakan sebagai bahan material utama bangunan dengan 

tekstur khas kasar dan halus yang diperkuat wama alarni lernbut hitam dan abu 

abu. Sedang arrnatur larnpu diolah sebagi penguat kesan estetis dengan tatanan 

tertentu pada jalur pedestrian dan peruangan pada masing - masing fungsi 

fasilitas rekresi. 

4.3 KONSEP DASAR TATA RUANG DALAM 

4.3.1 Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

Ditentukan berdasar kebutuhan dan besaran ruang pada kelornpok kegiatan dan 

kebutuhan luas rnasing - rnasing ruang. ( lihat tabel 3.5 hal : 35 ) 

4.3.2 Konsep Organisasi Ruang 

Berdasar pada kedekatan fungsi hubungan ruang dan fungsi ruang pergerakan 

pengguna pada pola sebaran fasilitas rekreasi 

_I 

Gambar 4.8: konsep skema organisai ruang sumber : pemikiran 

1. Replikasi mencebur sungai 5. Konservasi situs 9. Souvenir 

2. Replikasi pesanggrahan adu ayam 6. Replikasi watu sinom 10. Taman 

3. Replikasi Iapa kungkum 7. Restoran 11. Padcir 

4. Replikasitaman sari 8. Panggung terbuka 12. museum 
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4.3.3 Konsep Dasar Sirkulasi Ruang Dalam 

Sirkulasi rmmg=dabIm dihubungkau==delrgan pinta , mnF1mkaan pada dindillg 

dengan penggunaan elemen arsitektural khas tapak pada material, warna dan· tekstur 

dengan pola linear dan radial mengikuti fungsi ruang pada masing - masing fasilitas 

rekreasi untuk meperoleh ruang gerak yang dinarnis. 
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Gambar 4.9 : konsep diagram sirkulasi ruang dalam sumber : pemikiran 

Penghubung ruang pada fasilitas rekreasi replikasi kamandaka mencebur sungai 

dan replikasi watu sinorn dengan skala ruang intirn yang ditekan pada lorong pergerakan 

dan untuk kontinuitas sirkulasi vertikal pada museum digunakan tangga dan ramp. 
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4.4 KONSEP BENTUK DAN KESAN TEMPAT FASILITAS REKREASI 

MELALUI FILOSOFI LEGENDA KAMANDAKA 

4.4.1 Konsep Dasar Bentuk dan Gubahan Masa 

Konsep dasar pengolahan bentuk dan gubahan massa berdasar pada bentuk 

bentuk dasar segi tigs, lingkaran dan bujur sangkar dengan kombinasi pengurangan dan 

penarnbahan dengan skala dan proporsi yang sesuai filosofi legenda Kamandaka pads 

masing - masing fasilitas rekreasi. 
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Gambar 4.12 : konsep tata bangunan 
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Gambar 4.11 : konsep bentuk dasar bangunan sumber : pemikiran 

4.4.2 Konsep Dasar Tata Bangunan 

Tata bangunan diatur berdasar sebaran fasilitas rekreasi pada tapak dengan 

komposisi cluster yang diikat oleh sumbu linear taman sebagi pemersatu dan sirkulasi 

radial dengan orientasi tapak dan b3.Jgunan menuju gunung Slamet. 
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sumber : pemikiran 

4.4.3 Konsep Dasar PengoLahan Kesan tempat 

Pengolahan kesan tempat berdasar pada kualitatif kriteria kesan tempat sebagai 

pembentuk dan pengarah kesan tempat ( lihat tabel 3.9 dan 3.10 hal 44 ) yang terjadi 

gSl , senmgga alperOJen Konsep aasar paaa masmg - rnasing 

fungsi fasilitas rekreasi sebagai berikut: 

I.	 Museum : diolah sebagai fungsi pusat informasi utama mengenai kisah legenda 

.Kamandaka dengan skala ruang monumental yang	 menggunakan sculupture sebagai 

simbol dan penanda utama kawasan. 

2.	 Replikasi Kamandaka mencebur sungai : diolah mengunakan elemen air sebagai 

unsur utama dengan skala ruang intim yang ditekan pada bentuk lorong yang 

diperkuat penggunaan patung 

.... , 
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3.	 Replikasi pesanggrahan adu ayam dan nunah janda Kreti : diolah dengan skala 

nonnal .senagai 1CelanjUtah aan lorong mencetmf sungaF1fij5muat dengan 

penggunaan patung 

4.	 Replikasi Kamandaka tapa kungkum : diolah dengan skala normal dengan penguatan 

unsur magis yang menggunakan elemen air, vegetasi, dan kamuflase hawa 

5.	 Konservasi situs kerajaan berupa pendopo dan makam keluarga raja: diolah dengan 

menggunakan skala agung monumental pada pendopo yang menggunakan vegetasi 

sebagai penyimbolan pengawal. 

6.	 Replikasi Taman Sari : diolah dengan skala normal yang mwenggunakan eleme air 

sebagai unsur dominan dengan morfologi 40 putri domas dalam bentuk sculupture 

yang diperkuat adanya maskot lutung kasarung dan bawao sebagai bentuk keakraban. 

7.	 Replikasi watu sinom : diolah dengan skala intim yang ditekan pada entereance 

melorong sebagai komunikasai yang sempit dengan sculupture batu dan manusia 

sebagi penjelas peristiwa. 

8.	 Restoran: diolah dengan skala normal akrab pada fungsi restoran lesehan yang 

menggunakan perkakas tradisisonal. 

9.	 Panggung terbuka : diolah dengan skala normal sebagi fungsi pentas seni tater dan 

tari. 

10. Pusat souvenir : diolah dengan skala akrab pada bentuk pasar tradisional sebagai 

akhir dari seluruh kegiatan rekreasi 

4.5 KONSEP DASAR STRUKTUR DAN MATERIAL 

4.5.1 Konsep Dasar Struktur 

Berdasar pada analisa struktur maka bangunan menggunakan struktur banguna 

rendah dengan penggunan beton expose natural finishing batu alam yang memperkuat 

kesan tradisional. Fondasi yang digunakan adalah kombinasai foot plat dan batu kali 

sebagai pengamanan terhadap bahaya gempa. 

4.5.2 Konsep Dasar Material 

Material yang digunakan berdasar analisa kesan tempat adalah menggunakan 

elemen arsitektural khas tapak batu candi yang bertekstur halus dan kasar dengan warDa 

almi hitam dan abu - abu memberikan kesan alami. 
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4.6 KONSEP DASAR UTILITAS
 

a.	 Pencahayaan 

•	 8istem @BBeakayMft )'aftg EHFeftSaRalaUl aaalali @@ftsaliayaan I:nltN8:ft Gim 

pencahayaan alami 

•	 Pencahayaan alami deperoleh dengan menggunakan sky light pada ruang museum 

sebagai penerangan diorama yang didukung pencahayaan buatan lampu dengan 

sistem pencahayaan setempat. 

•	 Pencahayaan buatan ( lampu ) digunakan untuk memeprkuat kesan agung ruang 

dalam ( siang dan malam hari ) pada museum dan pendopo 

•	 area konservasi dan restoran dan pada ruang luar dominan menggunakan 

pencahayaan alami dan hanya malam hari digunakan cahaya buatan dengan disain 

armatur yang memperkuat kesan estetis natural tradisional pada tapak. 
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Gambar 4.13 : konsep pencahayaan Sumber : pemikiran 

b.	 Penghawaan 

•	 Sistem penghawaan di gunakan untuk memperoleh kondisi yang nyaman melalui 

penghawaan, alami dan buatan. 

•	 Penghawaan buatan menggunakan AC, pada replikasi tapa kungkum untuk 

memperkuat kesan ruang dengan memanipulasi suhu tuang dingin dengan kesan 

magis 

•	 Sistem penghawaan alami memanfaatkan aliran udara dari alam ( luar bangunan ) 

dengan pengunaan jendela untuk memudahkan sirkulasi penggantian udara 
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Gambar 4.14: konsep dasar penghawaan
 

c.	 Akustik 

Akustik berfungsi sebagai peredam noise ( bising ) yang dapat di peroleh dengan 

beberapa cara : 

•	 Mengunakan vegetasi sebagai elemen pereduksi suara secara alami. 

•	 Pengaturan jarak bangunan dengan sumber bising 

•	 Penggunaan bahan finishing bangunan yang dapat menyerap suara ; kayu dan 

karpet 

d.	 Jaringan Air 

•	 Jaringan air bersih 

Sumber air mengunakan PAM dan sumur buatan dengan sistem distribusi down 

feed 

•	 Jaringan air kotor 

Air kotor ada dua disposal padat dan cair, disposal padat dibuang diseptictank 

disposal cair dibuang ke sumur resapan dan riol kota 

u'r~1l TJIltik 
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Gambar 4.15: sistem jaringa air sumber: pemikiran 

e. Jaringan Listrik 

Mengunakan sumber PLN dan generator sebagai cadangan sewaktu listrik: PLN 

padam sumber listrik dari PLN disalurkan ke transfonner dan genset kemudian 

disalurkan pada armatur lampu. 
" ~	 ... 
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Gambar 4.16 : skerna jaringan listrik sumber : pemikiran 

f	 Fire Protection 

Menggunakan standar keamanan pencegahan kebakaran berupa hidrant dan 

penggunaan alat deteksi dan splinker otomatis. 
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Gambar 4.17: skema sistem pemadam kebakaran sumber : pemikiran 

g.	 Penangkal Petir 

Menggunakan standart pabrikal berupa sangkar faraday yang berbentuk tiang - tiang 

dipasang pada atap bangunan dan disalurkan ke arcde tanah. 
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Gambar 4.18 : sistem penangkal petir 
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