BAGIAN EMPAT

PENGEMBANGAN DESAIN

Pengembangan Desain merupakan tahapan akhir untuk memberikan

gambaran tentang proses perencanaan dan perancanagn dari awal hingga
akhir.

4.1 SITUASI
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Gambar 4.1 : Situasi

Kondisi site yang mengikuti garis pantai serta di batasi oleh jalan
menghasilkan bentukan site yang tidak teratur. Hal ini mendukung konsep
Kafe Resort, dimana perletakan massa-massa bangunan mengikuti bentukan
site, sehingga menghasilkan satu kesatuan antar massa bangunan dengan
lingkungan sekitarnya dengan kata lain kesan menyatu dengan alam akan
tercapai sepenuhnya. Ditambah dengan keberadaan vegetasi-vegetasi asli
yang sedapat mungkin dipertahankan semakin memperkuat arti dari Resort

pada Kafe Resort itu sendiri, dimana alam benar-benar menjadi bagian yang
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Dengan perletakan massa-massa bangunan dan bentukan-bentukan

massa yang tidak teratur diharapkan mampu menghadirkan view -view yang
menarik yang ada di sekitar site dengan orientasi utama yaitu menghadap laut
dan menghadap kawasan hotel.
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Sedangkan pengambilan warna dari building envelope dalam hal ini
baik elemen dinding, atap, lantai maupun elemen lainnya lebih dominan

menggunakan warna-warna natural dengan harapan keberadaan massamassa pada site tidak menimbulkan kesan kontras tetapi sebaliknya mampu
selaras dengan warna-warna yang ada di lingkungan sekitarnya.

4.2 SITE PLAN
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Gambar 4.2 : Site Plan

4.2.1

TataTapak
Tata Tapak direncanakan sesuai dengan konsep perencanaan,
yaitu dengan transformasi melalui eksplorasi bentuk Taman Narmada
yang terkesan menyatu dengan alam ke dalam suatu tampilan

bangunan serta penataan lansekap Kafe Resort yang dipadukan
dengan lingkungan yang ada. Dengan demikian keberadaan Kafe
Resort ini diharapkan mampu memperkenalkan dan melestarikan

salah satu peninggalan budaya Bali yang ada di Lombok.
Sedangkan inti dari eksplorasi Taman Narmada yang diangkat
adalah penataan ruang transisi baik pada penataan ruang/bangunan
maupun penataan lansekapnya.
4.2.2

Spesifikasi Proyek
Luas Site : ± 14.000 m2

Total Luas Ruang : 5103 m2 (termasuk sirkulasi)
Open Space : 8897 m2 (termasuk area parkir)
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4.2.3

Massa Bangunan

Pada Kafe Resort ini terdiri dari empat massa utama ditambah

dengan unit kolam renang dan lapangan tennis yang menjadi inti dari
bangunan. Adanya pembagian massa yang relatif banyak dengan
tujuan untuk mendapatkan ruang-ruang transisi yang lebih banyak,
sehingga konsep yang ingin di tampilkan dapat dinikmati pada tiap
sudut bangunan maupun pada lansekapnya.

Keempat massa dibedakan sesuai dengan fungsi dan karakter
masing-masing, yaitu :

1. Massa A ( 2 Lantai ), berfungsi sebagai Main Entrance, Kantor

Pengelola serta sebagian dari sarana pendukung dari Kafe Resort,

seperti Ruang Fitness dan Aerobic ( Lantai II ) dan Ruang Rapat (
Lantai II).

2. Massa B ( 1 Lantai), adalah Kafe Out-Door terdiri dari satu massa

utama sebagai pusat pelayanan serta beberapa

unit Gazebo

sebagai Resto Out-Door tempat aktivitas utama dari pengunjung.
3. Massa C ( 1 Lantai ), terdiri dari dua fungsi utama yaitu Kafe InDoor dan Night Club. Kafe In-Door berada pada bagian selatan
massa ( menghadap laut ), sedangkan Night Club berada pada
bagian Utara.

4. Massa D ( 1 Lantai ), adalah bangunan Spa, terdiri dari Spa Pria
dan Spa wanita.

Sedangkan unit Kolam Renang dan Lapangan tennis di bangun
berdekatan dan berada di bagian barat site.
4.2.4

Bentukan massa

Bentuk massa diambil dari penggabungan dua segi empat atau
lebih, yang salah satunya diputar dan menghasilkan bentukan massa
yang dinamis. Sedangkan pengambilan segiempat adalah diadopsi
dari bentuk penataan bangunan pada Taman Narmada yang secara
tidak langsung merupakan dasar dari penataan bangunan Bali.
Pada massa A terdiri dari penggabungan segiempat dan
lingkaran, Massa A ini berada pada kontur paling tinggi dari site yang
menurut ekplorasi dari Taman Narmada dapat diartikan sebagai
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gunung. Gunung menurut kepercayaan masyarakat Bali identik

dengan suatu yang sakral dan suatu yang sakral sering dikaitkan
dengan tempat peribadatan ( Pura ). Berdasarkan acuan tersebur

maka Massa A dibuat sebagai pusat dari gubahan massa yaitu
sebagai Main Entrance, tempat pengunjung pertama kali memasuki
area Kafe Resort.

4.2.5 Kontur ( Level Ketinggian ) dan Lansekap

Tiap massa diletakkan sesuai dengan ketinggian kontur dan

pada alur sirkulasi utama penghubung antara massa-massa yang ada,
khususnya dari Main Entrance menuju ke Kafe OutDoor dimana
anak tangga mengikuti ketinggian kontur. Pada area ini

dibuat

suasana ruang transisi yang ada pada Taman Narmada dapat di

rasakan pada Kafe Resort, dimana adanya permainan kontur, adanya
permainan bidang vertikal dan horizontal ( elemen air ) serta
perpaduan antara bangunan, siirkulasi dan vegetasi yang
menghasilkan suasana Kafe Resort yang menyatu dengan alam.
4.2.5

Sirkulasi

1. Sirkulasi Pedestrian

Pada Kafe Resort ini menggunakan sirkulasi pedestrian sebagai
sirkulasi utama. Hal ini diharapkan agar pengunjung dapat berinteraksi

langsung dengan alam. Disela-sela sirkulasi dibuat semacam ruang
terbuka yang berfungsi sebagai ruang transisi, dapat berupa plaza,

decorative pool atau sejenisnya, dengan tujuan untuk mengurangi
kebosanan pengunjung.
2. Sirkulasi Kendaraan

Untuk sirkulasi kendaraan ( parkir ) tidak dibuat area khusus,
tetapi diletakkan secara terpisah-pisah atau di selipkan pada sisi-sisi
bangunan, dengan tujuan agar area parkir tidak menjadi suatu area
yang dominan dan monoton, tetapi menjadi suatu area yang berada di
tengah alam yang tidak dominan namun secara teknis dapat berfungsi.
Selain itu penempatan area parkir secara terpisah selain untuk
memudahkan pengassesan kebangunan yang dituju, juga agar
pengunjung dapat menikmati suasana lingkungan Kafe pada saat
berkendara.
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4.3 DENAH

4.3.1

Denah Massa A
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Gambar 4.3 : Denah Lantai I Massa A

Fungsi Lantai I pada Massa A terdiri dari ; Main Entrance,

Kantor pengelola dan Entrance Kafe. Pada Bagian Lingkaran
difungsikan sebagai Main Entrance yaitu pusat penerimaan.
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Gambar 4.4 : Denah Lantai II Massa A

Fungsi Lantai II pada Massa A terdiri dari; Ruang Fitnes, Ruang
Aerobic, Ruang Rapat Besar dan Ruang Rapat Kecil.

43

4.3.2 Denah Massa B
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Gambar 4.5 : Denah Massa B

Fungsi utama dari Massa B adalah Kafe yang bersifat Out-Door
terdiri dari ; Ruang Makan dan Minum terbuka, kitcen Bar, Salad Bar,
Ruang resepsionis beserta ruang pendukung lainnya.
4.3.3

Denah Massa C
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Gambar 4.6 : Denah Massa C
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Massa C terdiri dari dua fungsi utama, yaitu ; Kafe in-Door danv

Night Club. Ruang-ruang yang ada pada Kafe In-Door berupa Ruang
Makan dan Minum tertutup, Kitchen Bar, Salat Bar, Ruang Resepsionis
beserta ruang pendukung lainnya. Sedangkan ruang-ruang untuk
kegiatan Night Club terdiri dari; ruang Makan dan Minum, Kitchen Bar,
Salad Bar, Ruang Resepsionis, Lavatory, Ruang Tata Lampu dan
Suara, Dance Floor, stage serta ruang pendukung lainnya.
4.3.4

Denah Massa D
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Gambar 4.7 : Denah Massa D

Massa D berfungsi sebagai Sarana Spa Pria dan Wanita.

Sedangkan ruang-ruangnya terdiri dari ; Ruang resepsionis, Ruang
Steam Shower, Salon, Ruang Sauna, Ruang Ganti dan Lavatory,
Ruang Massage. Masing-masing ruangan tersebut dibedakan antara

pria dan wanita kecuaii pada bagian penerimaan (resepsionis ).
4.3.5 Denah Kolam Renang dan Lapangan Tennis.
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Gambar 4.8 : Denah Kolam Renang dan Lapngan tennis
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Fungsi-fungsi yang ada pada Kolam Renang Dan Lapangan
Tennis terdiri dari ; Kolam Renang, Ruang Ganti, Lavatory dan mandi
bersih, area jemur dan Lapangan Tennis serta fasilitas pendukung
lainnya.

4.4 TAMPAK

Konsep Kafe Resort yang diekplorasi dari konsep penataan
bentuk/ruang maupun tampilan yang ada pada taman narmada dapat dilihat
pada tampak secara keseluruhan. Dimana pada tampak keseluruhan
menggunakan elemen vertical dan horizontal merupakan perpaduan antara

elemen yang ada pada bangunan dengan elemen lingkungan sekitar. Adanya
bukaan-bukaan pada bangunan yang difungsikan sebagai ruang-ruang
transisi sebagai ruang fungsi utama sekaligus sebagai media penyatu antara
bangunan dengan alam. Dengan tetap mempertahankan kondisi kontur
aslinya maka suasana transisi ruang akan semakin terasa.
4.4.1

Tampak Massa A
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Gambar 4.9 : Tampak Utara Massa A
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Gambar 4.10 : Tampak Selatan Massa A

Tampak pada Massa A sangat berperan penting dalam
menentukan karakteristik dari Kafe Resort ini, dikarenakan oleh Massa

Ayang difungsikan sebagai entarance utama Kafe. Adanya permainan
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dinding kamuflase dengan ketebalan 80 cm mencirikan sifat kokoh
namun tetap selaras dengan alam karena adanya penggunaan elemen

dinding dari batu susun sirih bertekstur dengan warna alami sehingga
kesan kontras antara bangunan dengan lingkungan tidak terlihat.
Sedangkan Entrance Utama dibedakan dengan bentuk massa
yang berbeda yaitu lingkaran. Dengan demikian ketika pertamakali
memasuki area kafe, pengunjung dapat langsung mengetahui dimana
letak Entrance Utama.

4.4.2 Tampak Massa B

Gambar 4.11: Tampak Barat Massa B

Gambar 4.12: Tampak Selatan Massa B

Pada Massa Bpermainan tampak ditekankan pada perpaduan
elemen vertikal dan horizontal yang digabungkan dengan elemen
vertikal dan horizontal yang ada pada lingkungan. Pada bangunan,
elemen vertikal diwakili dengan permainan dinding-dinding kamuflase

dan pada elemen horizontal diwakili dengan adanya permainan atap
secara bertingkat.

Sedangkan pada lingkungan, elemen vertikal diwakili dengan
vegetasi khususnya pohon kelapa dan elemen horizontal diwakili
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dengan decorative pool dalam hal ini elemen air serta air laut. Dengan
demikian di harapkan suasana taman Narmada diinginkan dapat
menyatu dengan konsep Kafe Resort.
4.4.2 Tampak massa C
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Gambar 4.13 : Tampak Selatan Massa C

Gambar 4.14: Tampak Utara Massa C

Seperti pada massa B, Massa C menggunakan permainan
bidang vertikal dan horizontal yaitu dengan memadukan elemen
bangunan dengan alemen lingkungan. Dengan mempertahankan
kontur yang ada maka tampak dari bangunan akan terlihat serasi

dengan alam serta pengolahan bidang horizontal yang sedikit

dimiringkan diharapkan dapat mengurangi kekakuan dari massa yang
tidak memiliki bukaan.

4.4.4 Tampak Massa D
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Gambar 4.15 : Tampak Utara Massa D
48

Gambar 4.16 : Tampak Barat Massa D

Tampak pada Massa D relatif tidak didapati elemen vertikal,
namun elemen horizontall dapat dirasakan pada permainan atap.

Kesan menyatu dengan alam tetap dapat dirasakan dikarenakan pada
bidang-bidang dinding tertentu menggunakan dinding kamuflase
dengan bahan batu susun sirih bertekstur.

4.4.5 Tampak Kolam Renang dan Lapangan Tennis
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Gambar 4.17 : Tampak Utara Massa D

Seperti pada tampak massa-massa bangunan lainnya, pada
Tampak Kolam Renang dan Lapangan tennis dapat dilihat permainan
elemen vertikal dan horizontal.

4.5 POTONGAN

Potongan massa-massa bangunan secara keseluruhan menggunakan
pondasi Foot Plat, bentang antar kolom 8 - 10 m dengan dimensi kolom

60/60 untuk bentang 8 mdan 80/80 untuk bentang 10 m. Jenis penutup atap
yang digunakan adalah atap dag dengan permainan ketinggian serta
perletakan posisi antara plat atap dengan balok yang disesuaikan dengan
kebutuhan dimensi ruang maupun suasana ruang yang diinginkan. Ketinggian
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antar lantai yaitu 4 m, sedangkan ketebalan dinding 15 cm untuk dinding
standar serta 80 cm untuk dinding kamuflase.
4.5.1

Potongan Massa A
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Gambar 4.18 : Potongan B-B' Massa A
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Gambar 4.19 : Potongan A-A' Massa A

Adanya pengunaan dinding kamuflase dengan elemen batu
susun sirih menjadi elemen interior diharapkan dapat menghadirkan
suasana alami kedalam bangunan serta mampu menyatukan antara

lingkungan yang ada dalam bangunan dengan lingkungan di luar
bangunan.

Suasana transisi antar ruang pada saat terjadi perberdaan

fungsi ruang dapat dirasakan dengan adanya permainan ketinggian
lantai yang disesuaikan dengan kondisi kontur.
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4.5.2

Potongan Massa B
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Gambar 4.20 : Potongan B-B' Massa B
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Gambar 4.21 : Potongan A-A' Massa B

Pada Massa B penggunaan elemen batu masih menjadi bagian

penting pada penataan elemen interiornya. Penataan bentuk ruang
yang simpel tanpa adanya permainan ketinggian atap dengan
bukakan-bukaan besar mampu menghadirkan ruang-ruang transisi.

Misalnya

ruang

transisi

yang

terjadi

pada

tangga

yang

menghubungkan decorative pool dengan massa bangunan dan
terkesan seolah-olah tidak ada pembatas antara alam dengan

bangunan. Dan ruang-ruang transisi tersebut akan menjadi ruang
utama pada kegiatan Kafe Out-Door.

4.5.3 Potongan Massa C
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Gambar 4.22 : Potongan B-B' Massa C
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Gambar 4.23 : Potongan A-A' Massa C

Seperti massa-massa lainnya, massa C memiliki bukaan-

bukaan besar, dengan demikian akan terbentuk beberapa ruang transisi
sehingga tingkat interaksi antara pengunjung dengan lingkungan
maupun antara bangunan dengan lingkungan menjadi besar dengan
kata lain konsep menyatu dengan alam sudah dapat dirasakan.
4.5.4

Potongan Massa D

"1—I—T7!

i~

•

•«

-i—r-

Bs

Gambar 4.24 : Potongan B-B' Massa D
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Gambar 4.25 : Potongan A-A'Massa D

Pada Massa D relatif tidak memiliki bukaan, karena berfungsi
sebagai sarana Spa yang memerlukan tingkat privasi tinggi.
Sedangkan elemen interiornya tetap menggunakan elemen batu susun
sirih. Ruang transisi tetap difungsikan sebagai ruang utama, namun
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sedikit diberi pembatas dengan ruang luar berupa vegetasi untuk
menjaga tingkat keprivasian pengunjung.
4.5.5

Potongan Kolam Renang da Lapangan Tennis

I

r

Gambar4.26 : Potongan B-B' Kolam Renang dan Lapangan Tennis
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Gambar 4.27 : Potongan A-A' Kolam Renang dan Lapangan Tennis

Dinding-dinding kamuflase yang ada pada kolam renang dan
lapangan tennis dibuat banyak bukaan yang difungsikan sebagai frame
dari vista-vista yang ada. Selain itu juga untuk menghindari sifat
monoton dari dinding bila di beri bukaan sehingga terkesan dinamis.
4.6 RENCANA

4.6.1

Rencana Pondasi

Rencana pondasi keseluruhan massa bangunan menggunakan
pondasi menerus ( batu kali) dibawah dinding dan pondasi Foot Plat di

setiap kolom. Khusus pondasi pada dinding Kamuflase menggunakan
pondasi menerus dengan lebar sesuai dengan ukuran tebal dinding ±
80 cm
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Gambar 4.28 : Rencana Pondasi Massa A

Rencana Pondasi Massa Aterdiri dari pondasi menerus ( batu
kali ), pondasi foot plat, dengan grid kolom 8 m serta diameter

lingkaran 10 m. ruang untuk tangga menggunakan dinding pemikul
dengan pondasi foot plat menerus.
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Gambar 4.29 : Rencana Pondasi Massa B

Unit Gazebo menggunakan pondasi foot plat dengan bentang
kolom 6 m. Di sisi-sisi selasardi pasang rolak sebagai penahan lantai.
Untuk Decorative Pool menggunakan plat beton dengan ketebalan 40
cm pada sisi dan lantai kolam.
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Gambar 4.30 : Rencana Pondasi Massa C

Unit Kafe In-Door menggunakan grid 8 m dan unit Night
menggunakan grid 10 m. Posisi grid pada unit Night Club dimiringkan
15° sehingga tidak terjadi keteraturan antar kedua grid, maka sebagai
pengaku kedua grid diberi balok pengikat.
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Gambar 4.31 : Rencana Pondasi Massa D

Seperti Massa C, Posisi antar grid kolom pada massa D tidak
teratur sehingga harus diberi pengaku berupa balok pengikat.
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4.6.2 Rencana Balok Lantai
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Gambar4.32 : Rencana Balok Lantai II Massa A

Bentang antar kolom 8 msehingga harus diberi balok anak
antar kedua kolom karena luasan grid kolom melebihi 20 m2.

4.7 DETIL-DETIL

4.7.1 Detil Dinding Kamuflase
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Gambar 4.33 : Detil Dinding Kamuflase.

Dinding Kamuflase adalah dinding yang mengikuti ketebalan
kolom dengan ketebalan tidak standar ( pada Kafe Resort
menggunakan ketebalan 80 cm ). Dinding ini di gunakan sebagai

media penyatu bangunan dengan lingkungan dan digunakan sebagai
elemen estetis pada interior dan eksterior bangunan.
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Jenis bahan yang digunakan adalah batu susun sirih yang
dipasang bertumpuk. Tekstur permukaan yang tidak rata dan
ukurannya berbeda menyebabkan pemasangannya tidak sama

dengan memasang bata. Setelah dipasang tali air, batu ditumpuk
terlebih dahulu. Setelah itu baru diberi adukan semen dengan tujuan
agar batu tampak lebih rapi dan rata. Berbeda dengan batu palimanan

yang tidak tahan lumut, batu ini cukup kebal terhadap lumut sehingga
sangat cocok untuk eksterior rumah.

4.7.1 Detil Fitur Decorative Pool

Gambar 4.34 : Detil Fitur Decorative Pool

Gambar di atas adalah salah satu Decorative pool ( kolam
estetis ) yang berada pada kontur paling rendah. Prinsip kerja dari
sirkulasi air pada decorative pool adalah secara rotasi. Air yang berada
pada decorative pool kontur paling rendah akan alirkan ke decorative
pool pada kontur paling atas dengan menggunakan pompa tekan dan
kemudian air yang berda pada decorative pool paling atas akan
mengalir sendiri mengikuti sifat gravitasi bumi.
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4.7.3 Detil Retaining Wall
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Gambar 4.35 : Detil Retaining Wall

Retaining wall pada kontur-kontur yang relatif tinggi sangat
penting digunakan, untuk mengantisipasi bahaya longsor akibat dari

kondisi tanah yang kurang stabil. Ada berbagai jenis retaining wall
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada Kafe Resort yang lebih
mengutamakan sifat natural dari lingkungan, maka digunakan sejenis
Retaining wall dimana di sela-sela dinding dapat ditanam rerumputan
atau vegetasi lainnya sehingga tidak terlihat kaku karena sudah diberi
vegetasi.

Retaining Wall ini terdiri dari pasangan plat beton dengan modul
tertentu yang disusun secara menyilang dan diikat oleh tanah dan
vegetasi menjadi sebuah dinding kontur yang tertata rapi dan tidak
terlihat.
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4.7.4 Detil Jendela
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Gambar 4.36 : Detil Jendela

Pada bukaan jendela dipasang semacam shading yang
difungsikan untuk memfilter cahaya yang masuk ke dalam ruangan
dan agar terhindar dari terpaan hujan. Sedangkan untuk material
jendela, menggunakan kusen kayu 8/12 serta diberi jalusi dari bahan

kayu yang juga berfungsi untuk memfilter cahaya yang masuk ke
dalam ruangan. Jendela tidak diberi kaca untuk mendapatkan
penghawaan secara alami serta dapat kontak langsung dengan alam.
4.8 PERSPEKTIF

4.8.1 Perspektif Eksterior Main Entrance

Gambar 4.37 : Perspektif Eksterior Main Entrance
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Suasana Main Entrance Kafe Resort dengan massa berupa
lingkaran sehingga terlihat dominan dan pengunjung dapat langsung
mengenalinya. Didepan Main Entrance dibuat Decorative Pool dengan
taman bergrid melingkar mengikuti lingkaran massa sehingga terjadi
transisi ruang yang dibentuk oleh bangunan dan taman serta
Decirative pool menjadikan suasana yang menarik untuk dinikmati
ketika pertama kali memasuki Main Entrance.
4.8.2 Perspektif Eksterior Kafe Out-Door
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Gambar 4.38 : Gambar Perspektif Eksterior Kafe Out-Door

Suasana Kafe Out-Door dengan bukaan-bukaan besar serta
permainan dinding batu. Pengunjung dapat menikmati Decorative Pool

dengan latar belakang pantai senggigi sambil minum secangkir
minuman dan sesekali keluar menikmati suasana alam.
4.8.3 Perspektif Interior Kafe In-Door

? i

-1

Gambar 4.39 : Perspektif Interior Kafe In-Door
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Interior kafe In-Door ini digunakan sebagai Restourant dengan
vista menghadap laut yang dibingkai dengan bukaan-bukaan besar. Di

depan bangunan terdapat ombak yang menghantam karang
menimbulkan percikan, menjadi daya tarik tersendiri ketika berada di

dalam ruangan dan semakin memperkuat kesan alami yang ingin
ditampilkan pada Kafe Resort ini.

4.8.4 Perspektif Eksterior Resto Out-Door

Gambar 4.40 : Perspektif Eksterior RestoOut-Door

Suasana Eksterior Resto Out-Door dimana saat menikmati

hidangan pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan alam yang
hanya dibatasi oleh lantai. Suasana Taman Narmada muncul ketika
pengunjung melewati step-step anak tangga dari Main Entrance
sampai ke Decorative Pool pada kontur paling rendah dimana transisi-

transisi ruang akan terjadi di sela-sela perjalanan.Dan pada saat itulah

pengunjung dapat menikmati wisata alam dan wisata budaya yang
dieskplorasi dari Konsep Taman Narmada.
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