
BAB VI

PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN

6.1. Pendekatan Konsep Dasar Ruang

6.1.1. Pelaku aktivitas

Secara umum dibedakan menjadi dua pelaku utama yaitu manusia dan

kapal. Pelaku aktivitas manusia dibedakan menjadi :

- Pengelolakantor/administrasi

- Pengelolayang menyewa tempat

- Pengunjung untuk rekreasi.

Kapal ataupun perahu dimasukkan ke dalam pelaku aktivitas karena di dalam

penggunaannyamemerlukan perlakuan danraangyang khusus.

Pelaku manusia pengunjung diprediksikan adalah jumlah wisatawan

mancanegara yang datang ke Kalimantan Barat lima tahun yang akan datang, di

tambah dengan kunjungan masyarakat Kota Pontianak Perhitungannya seperti di

bawah ini:

Diketahui: - prosentase kenaikan jumlah wisman adalah 50,12 %pertahun

-jumlah wisman pada tahun 1994 berjumlah 49.739 orang.

Sehinggajumlah wisatawan mancanegara di tahun 2000 yang akan datang adalah:

b..n
Rumus: Mn = Mo [1 + ]

100
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Mn

Mn

50,12x5
49.739 [1 + ]

100

= 174.384,934 orang

= 174.385 orang

Mengingat Kota Pontianak merupakan salah satu dari tiga pintu gerbang

pintugerbangmasuknya wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat serta belum

adanya suatu pusat rekreasi yang mempunyai lingkup pelayanan dalam skala kota,

maka prosentase wisman yang akan mengunjungi tempat ini adalah diasumsikan

sebesar 20 % dari jumlah keselunihan.

= 174.385 x 20 % = 34.877 orang/ tahun

= 34.877 : 365 = 96 orang / hari.

Sedangkan jumlah masyarakat Kota Pontianak yang akan mengunjungi diasumsikan

mencapai 50 orang/hari. Sehingga total pengunjung per hari adalah :

= 96 + 50 = 146 orang.

6.1.2. Macam aktivitas

a Pengelola kantor / administrasi

Aktivitas pengelola ini tidak mempunyai pola tertentu, karena setiap

person datang akan dapat langsung bekerja dan melakukan kegiatan rutinnya

"P-yld.no
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b. Pengelola yang menyewa tempat

Aktivitas rutin yang dilakukan adalah hampir sama dengan pengelola

kantor / administrasi di atas. Namun kegiatan yang dilakukannya tidak bersifat

formal, contohnya seperti penyewakios-kios souvenir.

c. Pengunjung untuk rekreasi

Di dalam melakukan aktifitasnya para pengunjung mempunyai kebebasan

dalam menenhikan pilihan aktivitas yang akan dilakukannya Sehingga ada baiknya

perlu dibuatkan pengarah-pengarah tertentu dan raang yang arsitektural.

dangan
"ungai

Walaupun dalam fasilitas ini telah tersedia kapal-kapal dan perahu-perahu

yang siap pakai, namun tidak ditutup kemungkinan dari para pengunjung yang
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membawa kapal atau perahu sendiri. Dalam aktivitas kapal ini memerlukan suatu

penanganan khusus tenitama dalam sirkulasi, pengangkatan, pemindahan,

penyimpanan dan operasionalnya, maka aktivitasnya telah mempunyai pola

tertentu. / j\ f >.
fol SERVICl

6.1.3. Macam fasilitas

Karena yang akan dibuat merupakan suatu pusat rekreasi, maka di dalam

perencanaan fasilitasnya akan sangat kompleks. Ini dimaksudkan untuk

memaksimalkan pelayanan rekreasi bagi pengunjung. Macam fasilitas-fasilitas

tersebut ditenhikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

a Adanya kriteria-kriteria faktor utama dari kelangsungan kehidupan pariwisata
(hal m-1)

b. Adanya kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan Kalimantan Barat dalam

kegiatan pengembangan investasi pada sektor pariwisata (hal 11-14)

c. Pertimbangan maksud dan tujuan dari wisman yang datang ke Kalimantan

Pusat :R,e*reasi Marina
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Barat, yaitu; berbelanja, perjalanan muhibah (keseniasn, olah raga, dll) serta
mengunjungi obyek dan daya tarik wisata1

d. Potensi pariwisata sungai Kapuas yang ada (view, suasana rekreafif tepian
sungai, dll).

Sehingga ditetapkan fasilitas-fasilitas :

a. Untukpengelola

- fasilitas kantor dan administrasi

- fasilitas mess pengelola

b. Untuk rekreasi aktif

-fasilitas olah raga perairan- fasilitas penyewaan perahu dan peralatannya
- fasilitas kolam renang

- fasilitas memancing

c. Untuk rekreasi pasif

- fasilitas taman bermain, plaza

-fasilitas menikmati keindahan alam tepian perairan
d. Untuk umum

- fasilitas restaurant dan caffe shop

- fasilitas souvenir dan shopping arcade

- fasilitas raang serbaguna

- fasilitas niang parkir

- fasilitas akomodasi pengunjung

-fasilitas raang makan terapung

1.Menyonsong dekade kunjungan Indonesia tahun 2000, harian Akcava 5
Desembar 1994, h i o.
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6.1.4. Kebutuhan nmng

a. Untukgedung kantor / administrasi

- R. Persiapan

- R. Sebaguna kecil

- R. Informasi p <?ot.L„ .- K. kerba guna besar

- R. Tata usaha/administrasi - Musholla
- R. Pameran . R Santa]

- R. Referensi . Cafetarja

-R- RaPat -Gudang
-R. Perpustakaan . Lavatory

b. Untuk messpengelola

Hall . r_ jemur pakaian

- R. Tidur - Taman

- Musholla - Lavatory

- R. Santai

b. Untuk souvenir dan shopping arcade
- R. sewa

- Lavatory umum

c Untukfasilitas rekreasi perairan

- Pangkaian kipal dan perahu

- Area olah raga perairan

d. Untukpenyewaan perahu

- R. Tunggu

- R. Sewa

-Teras

Hall

PusatRekreasi Marma
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- R. Satpam

- R. Ganti pakaian

- Shower

-Pangkaiankapal

- Lavatory

e. Untuk service kapal dan perahu

- R. Informasi

- R. Bengkel

- R. Penyimpanan kapal dan perahu

- Gudang peralatan

- R. Mesin

/ Untuk memancing

- Area memancing

- Patio / gazebo

-Tempat penjualan peralatan, penyewaan alat pancing
-Restaurant. Seafood beserta raang makan terapung

g. Untuk akomodasi pengunjung

- Teras

-Hall

- R. Tunggu

- R. Kantor pengelola cottages

- Caffetaria

- Cottages

Tusai Rekreasi Marina

- R. Penjualan onderdil

- Tempat pengisian bahan bakar

- CafTetaria

- Lavatoiy
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h. Untukfasilitas umum

- Musholla

- Parkir umum

- Pos keamanan

/. Zone rekreasi

- Jaringan gertak dan kanal

-Tempat perhentian (shelter)

-Promenade tepian sungai

-Taman

- Kolam renang

- Kios-kios souvenir centre

6.1.4. Hubungan antar ruang

a. Untukgedung kantor / administrasi

^.Serb^gunaj (R.Itefefensi > Lravitory
b. Untuk shopping arcade { H Rapat

gu/lang

r? Tata usaha
Adnhinistrasi
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c. Untukfasilitas rekreasiperairan

Fasilitas ini diletakkan terpisah dari fasiitas-fasilitas pembenhik lainnya
Namun karena fasilitas ini mempunyai kesahian hubungan fungsi maka hubungan
yang terjadi adalah

d. Fasilitaspenyewaan kapal dan perahu

n.Sapljam ((

^sai Rekreasi Marirma

59u
<upa teras

d/ luar)

vatory
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e. Fasilitas untuk service kapal dan perahu

Fasilitas ini merapakan fasilitas umum bagi fasilitas rekreasi perairan

termasuk olah raga dan rekreasi lainnya yang menggunakan kapal/perahu.
Hubungan ruang yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang khusus. Karena itu
hampir semua raang mempunyai kedudukan sama

/ Untuk memancing

Lavatory. l^T
g. Akomodasi pengunjung \ J

?Hsat Rekreasi Marina
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-ggmigkantor dan admjnHnri
Teras

Gudang

Lavatory

lMess_p_engelola

Hall /R. Tamu

R. Tidur

R. Santai

Ruangjemuran

Musholla

Lavatory

Keterangan: •=Hubungan langsung

Pusat Rekreasi Marina

0- Hubungan tidak langsung
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* Fasilitas rekreasi perairan

Area pangkalan kapal

Area olah raga perairan

* Fasilitas penyewaan kapal dan pernhn

* Fasilitas service kapal dan perahu

R. Informasi

R. Bengkel

R. Penyimpanan kapal dan perahu

Gudang peralatan

R. Mesin

Tempat penjualan onderdil

Tempat pengisian bahan bakar

Caffetaria

Lavatory

Keterangan : • = Hub. Langsung 0 = Hub. Tak langsung
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*Fasilitas memancing

Areamemancing

Patio/Gazebo

Tempat penyewaan peralatan

Restaurant

Ruang makan terapung

Lavatory

*Fasilitas akomodaK. pgnmrnj^

Keteran8a„: O-Hub.L^g 0»H„b. T* tag^

6.1.6. Perhitnngan besaran ruang
a. Gedung kantor dan administrasi

' Tungg" 25 m*

• Tata usaha 18 m2

?»Mt Rekreasi Marina
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• Serbaguna

-diasumsikan dapat digunakan unhik acara partai besar ±100 orang.
- standar raang 1,2 m2/orang

- raang persiapan dibuat 3 x 3 m

- sirkulasi 20 %

- total (1,2 x 100) +9+20 %= 154,8 m2
• Referensi 3 x 3 m

• Rapat Kapasitas diasumsikan 20 orang
- standar 1,2 nrVorang

- luasnya 24 m2

• Caffetaria 25 m2

• Gudang 12 m2

• Lavatory 20 m2

• Total selurahnya adalah =337,8 m2

b. Bangunan shopping arcade

• Teras 3 x 2 m

• Sales 3 x 3 m

• Gudang 9 m2

Untuk ruang shopping arcade ini dibuatkan 10 raang.
Sehingga Totalnya menjadi (9 +6+9) x10 =240 m2
• Lavatory 12 m2.

• Totai luas keseluruhan adalah 240 +12 =252 m2

Pusat Rekreasi Marina
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c. Fasilitas rekreasi perairan

Pangkaian kapal

•Asumsi jumlah kapal yang akan disediakan oleh pengelola adalah 30 buah
kapal, swasta 5buah dan pribadi 20 buah.

• Dimensi kapal:

-kapal motor untuk rekreasi =2.8 x12 =33 6m2

-kapal motor unhik olahraga =2,5 x4,75 =11,875m2
-Sepeda air =l,5x3=4,5m2

-Sampan =0>8 x3=2,4 m2
• Luas area:

-Kapal motor untuk rekreasi =5x33,6 =168 m2

-Kapal motor untuk olahraga =10 x11,875 =118,75m2
-Sepedaair =10x4,5= 45 m2

- Sampan =30 x2,4 =72 m2

• Sehinggajumlah area yang dibuhihkan:

-Area untuk kapal 168 +118,74 +45 +72 =403,75 m2
• Area uirkulasi air 40 %

= 40 %x 403,75 = 161,5 m2

•Area sirkulasi manusia pada tambatan diasumsikan setiap 10 buah kapal di
beri area sirkulasi selebar 2,00 x12,5 m, sehingga dibuhihkan:
25/10x2,00x12,5 = 62,5 m2

• Total luas pangkaian keselurahan menjadi:

=62,5 + 161,5 +403,75 =627,75 m2

^usat JRe^reasi Marina
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Area perairan untuk olah raga

• Mengingat perairan yang dijadikan tempat untuk rekreasi perairan adalah
sungai yang cukup sempit (sarat dengan lalu lintas angkutan sungai) maka
area untuk kegiatan olah raga in, dapat menggunakan sebagian besar perairan
sungai di sekitar marina tersebut.

d. Ruangpenyewaan kapal

• Ruang tunggu

- disumsikan yang menunggu 10 orang

- standar luas 1nrVorang

- luas raang = 10 m2

• Ruang sewa 3 x 4 m

• Ruang keamanan 3 x 3 m

• Lavatory 12 m2

• Totalselurahnyal0 + 13 + 9+12 =44nf
e. Untuk service kapal

• Informasi 3 x 3 m

• Penjualan onderdil 5 x 10 m

3Pusat Rekreasi Marina
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• Penyimpanan kapal (dry storage)

-dengan prediksi bahwa dalam waktu yang bersamaan jumlah kapal yang di
darat dan yang ada di air di air adalah sama (kecuali unhik kapal motor
untuk rekreasi tetap di perairan).

•kapal motor unhik olah raga 0,5 x10= 5 buah

•sepeda air 0,5x10 =5 buah

•^P3" 0,5x30 = 15 buah

-penyusunan dibuat secara susun 2dalam satu rak, sehingga:
•kapal motor unhik olah raga 5:2=2,5 =3/rak

SePedaair 5:2 =2,5 =3/rak

• samV™ 15 : 2 = 7,5 = 8/rak
- luas raang:

•kapal motor untuk olah raga 3x11,875 =35,625 m2
•sepeda air 3x4,5= 9 m2

•sampan 8x2,4 = 19,2 m2 +

jumlah 63,825 m2

-sirkulasi/jarak antar perahu 20 %=12,765 m2
- total luasruang:

=35,625 +9+19,2 +12,765 =76,59 m2
Bengkel

-diasumsikan kapal yang rasak perhari adalah 2%dari jumlah keselurahan
kapal. Untuk perhitungan diambil dimensi kapal yang paling besar;
= 2x33,6 = 67,2 m2

fasat Rekreasi Marina
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• Pengisian bahan bakar

- luas ruang 3 x 4m

- pelayanan 2 x 4m

- total 20 m2

• Gudang peralatan

- memuatperalatan untuk perawatan pangkaian

- luas ruang 3 x 4 m

• Santai 3 x 6 m

• Caffetaria 3 x 6 m

• Lavatory 20 m2

• Mesin 3 x 3 m

• Total selunihnya adalah 299,79 m2

/ Untukmemancing

• Area memancing dipinggiran alur sungai

• Gazebo dengan kapasitas 6 orang tiap unit

- ukuran 2 x 2 m

-jumlah pengunjung diasumsikan 30 orang tiap satuperiode

-jumlah unit = 30:6=5 unit

- luas area 5 x 4 = 20 m2

• Penyewaan (1 unit) 10 m2

• Lavatory 20 m2

• Restaurant

- asumsi kapasitas maksimum 30 orang

?Hsat Rekreasi Marina
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- standar 1,6 m2/orang

-luasraang 1,6x30=48 m2

service 60 % x 48 = 28,8 m2 +

Jumlah 76,8 m2

• Area sirkulasi untuk raang terbuka diasumsikan sepadan dengan bangunan:

= 20 + 10 + 20 + 76,8 = 126,8 m2

• Total luas keselunihan 126,8 + 126,8 = 253,6 m2

g. Akomodasi pengunjung

• Teras 5 x 3 m

• Hall 25 m2

• Receptionis 3 x 4 m

• Caffetaria

- asumsi jumlahpengunjung adalah 20 orang

- standar 1,2 nrVorang

- luas ruang 1,2 x 20 = 24 m2

service 60 % x 24 = 14,4 m2 +

jumlah 38,4 m2

• Cottages

- asumsi jumlah pengunjung yang menginap adalah 20 orang

- tiap cottages diperuntukkan untu 2 orang

-jumlah unit 20 : 2 = 10 unit

- tiap unit menyediakan:

. Teras 3 x 2 m

Pusat Rekreasi Marina
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. 1 kamar tidur 3 x 4 m

. Lavatory 2 x 2 m

. Tempatmenyimpan barang 1 x 2 m

. Luas per-unit adalah 6 + 12 + 4 + 2 = 24 m2

- Luas cottages adalah 24 x 10 = 240 m2 .

• Area raang terbuka unhik sirkulasi diasumsikan sepadan dengan luas

bangunan 330,4 m2

• Luas total akomodasi pengunjung adalah 330,4 x 2 = 660,8 m2.

h. Fasilitas umum

• Musholla

- diasumsikan dalam satu periode waktu sholat memuat 20 orang

- standar 0,8 nrVorang

- menyediakan ruangan:

. Serambi 3x3 m

. Ruangan ma'mum 3x6 m

. Ruang imam 1,5 x 2 m

. Teampat wudhu 1x3 m

. Lavatory 12 m2

- luas raang adalah = 9 + 12 + 12 + 3 + 3 = 39 m2.

• Keamanan

- diasumsikanberjumlah4 unit

- raang 1 unit terdiri dari:

. Teras 2 x 2 m

hisatRekreasi Marina
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. Ruang dalam 2 x 2 m

. luas 1 unit adalah = 4 + 4 = 8 m2

- Luas total adalah = 8 x 4 = 32 m2.

• Parkir umum

Area parkir keadaan normal

-jumlah pengimjung dalam sahi hari adalah 146 orang
- diasumsikan: 40 % menggunakan mobil

30% menggunakan sepeda motor

10% menggunakan sepeda

20%pejalankaki

-standar untuk mobil 5,5 x2,4 m2 dan memuat 3orang, sehingga:
= 146 x 40 % -s- 3

= 20 mobil

Diasumsikan pada kondisi terpadat pada suatu saat bertambah 40 %,
sehingga:

= (40 % x 20)+ 20 = 28 mobil

Luas area untuk mobil adalah 28 x5,5 x2,4 =369,6 m2.

- luas standar untuk sepeda motor =2 nrVbuah

jumlah sepeda motor = 30 %x 146 =44 buah

dikendarai 2penunpang menjadi =44 : 2= 22 buah

saat terpadat ditambah 40 %menjadi 31 buah

luas area untuk sepede motor adalah 31 x2= 62 m2.

- Luas standar untuk sepeda0,6 x 2 nrVbuah

Vusat Rekreasi Marina
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jumlah sepeda 10 % x 146 = 15 buah

kondisi terpadat bertambah 40% menjadi 21 buah

luas area 21 x 0,6 x 2 = 25,2m2

Area parkir unhik event khusus

- diasumsikan pada event khusus ini jumlah pengunjung meningkat menjadi ±
500 orang.

- asumsi: 50 % menggunakan mobil (1 mobil 4 orang)

30 % menggunakan bus (1 bus 25 orang)

15 % menggunakan sepedamotor

5 % menggunakan sepeda

- untuk mobil 50%x 500 = 250 orang

jumlah mobil = 250 : 4 = 63 buah

luas area= 63 x 5,5 x 2,4 = 831,6 m2

- untuk bus30 % x 500 = 150 orang

jumlah bus = 150 : 25 = 6 buah

luas area= 6 x 6 x 3 = 108 m2

- untuk sepeda motor 15 %x 500 = 75 orang

jumlah sepeda motor = 75 : 2 = 38 buah

luas area = 38 x 2 = 76 m2

- untuk sepeda 5 % x 500 = 25 orang

luas area = 25 x 0,6 x 2 = 30 m2.

Total area parkir yang dibuat:

-Mobil 831,6 m2

Pusat Rekreasi Marina
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-Bus 108 m2

-Sepedamotor 76 m2

- Sepeda 30 m2 +

Jumlah 1045,6 m2

i. Area rekreasi

• Jaringan gertak lebar 1,5 m yang merupakan jaringan pergerakan utama

penghubung antar unit-unit bangunan

• Kanal-kanal lebar 3 m yang berada disbawah tiap jaringan gertak

• Area taman diasumsikan + 2000 m2

• Area menikmati pemandangan tepian sungai, dengan jumlah pengunjung 500

orang

- standar 1 nrVorang

- luas area = 500 m2

• Areakolamrenang

- asumsi dapat menampung 20 % dari jumlah pengunjung

= 20 % x 146 = 30 orang

- luas kolam dibuat 64 m2

- shower 3 x 4 m

- lavatory 20 m2

- caffetaria 30 x 1,33 nrVorang = 39,25 m2

service = 40 %x 39,25 = 15,96 nf +

Jumlah 55,21 m2

- Kamar ganti = 1,5 x 1,5 x 10 = 22,5 m2

Pusat Rekreasi Marina
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- R. Berjemur

. Asumsi yang berjemur setengah dari pengunjung kolam renang yaihi:

50x30 = 15 orang

. Standar 2 nrVorang

. luas ruang = 15 x 2 = 30 m2

6.1.7. Bentuk dasar ruang

Pertimbangan yang dilakukan dalam menenhikan benhik dasar raang

adalah:

a Tipologi rumah tinggal perkampungan atas air Kampung Beting

b. Mempunyai sifat rekreatifyang dinamik

c. Mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi

d. Bentuk dasar yang dapat dikombinasi dengan bentuk dasar raang lainnya
No Bentuk dasar penilaian Jumlah

a b c d

1.

2.

3.

SEGIEMPAT

LTNGKARAN

SEGITIGA

3

1

1

2

2

3

3

1

1

3

1

3

11

6

8

Tahel 1: Analisa bentuk dasar ruang

Untuk bentuk dasar raang dipilih benhik dasar segiempat, karena

mempunyai nilai tertinggi dari benhik dasar lainnya Sementara itu bentuk-bentuk

dasar yang lain masih tetap digunakan sebagai kombinasi untuk menciptakan suatu
bentuk yang arsitektural.

fvisat Rekreasi Marina
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'DAP.AT

6.2.3. Penampakkan bentuk bangunan

Pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan' menenhikan

penampakkan bentuk bangunan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

a Mempunyai kesan alami dan rekreatif

b. Kesesuaian dengan alam sungai (mempunyai kesahian yang harmonis antara

fusat Rekreasi Marina

6.2. Pendekatan Konsep Dasar /Fisik Banguna^ X **' "^ "^^
6.2.1. Orientasi bangunan

Sangat baik ke arah perairan sungai, dengan pusat perhatian pada area

rekreasi perairan dan pemandangan tepian sungai yang rekreatif Orientasi ini

sangat sesuai dengan karakter perkampungan atas air Kampung Beting yang
memiliki orientasi bangunan ke kanal-kanal dan sungai.

PEJMIrW*
SUN6AI

ORIE/VTA* I
Wama
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air, sungai dan bangunan)

c. Mencerminkan budaya suku Bangsa Melayu Pontianak

d. Mempunyai kesesuaian denganfungsi raang

e. Merapakan cermin dari benhik dan karakter raang

PA PAT pfapTAKA,V SVATU

^P-ZVAMEM - "CAM fEP~L0eA\l6W $4TA \7V\n?u\/G
MfcM6E1MlOW l^AVjJEKJg^TIF

yrrrvK m^opta^an/ driP-A daw6UN A/v -
MCLA-y^Li

Pusat E.e*reasi Marina
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6.2.3. Perlengkapan teknis bangunan dan lingkungan

Perlengkapan teknis yang dimaksudkan adalah:

- sistempengaliran air (drainase)

- perlengkapan mekanikal ,

- pencahayaan dan penghawaan

- kebisingan

•a\iluqja*j

Lamsjuw^ ice taa/ah
OU5A. pApAr o, TAWOM&

Faktor pencahayaan alami sangat diperlukan unhik menciptakan suasana

ruang yang alami. Oleh sebab itu semaksimal mungkin cahaya matahari

dimasukkan ke dalam ruangan secara langsung maupun tidak langsung.

\

• "LwAMAa/
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Faktor penghawaan alami hanis dapat diatur agar tidak terjadi Cross

Ventilation yang menciptakan udara yang tidak mengalir di dalam ruangaa

CRQtf
Ve-VTILATICA/

Kebisingan yang terjadi akan banyak disebabkan oleh suara mesin dari

fasilitas service kapal. Pencegahannya dengan membuat dinding ruang mesin yang

kedap suara serta meletakkan ruangan yang sangat terpengaruh oleh kebisingan

seperti ruang mushollajauh dari sumber kebisingan.

HUWctlA

6.2.4. Sistem struktur dan pemilihan bahan

Mengingat perairan sungai Kapuas tidak memiliki gelombang yang besar

dan membahayakan, struktur penahan gelombang tidak akan termasuk dalam

perencanaan ini.

Secara umum bahan konstniksi yang digunakan adalah kayu, mengingat

karakter perkampungan atas air yang digunakan sebagai preseden perancangan

penggunaan bahan kayu sangat dominan.

3Yusat Rekreasi Manna
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Namun karena kayu memiliki ketahanan dan kekuatan yang terbatas,

sehingga perlu dikombinasi antara bahan kayu dengan bahan konstniksi yang lain

seperti beton, besi maupun karet untuk menjaga ketahanan dan keawetan

konstniksi.

Pemilihan bahan untuk sistem straktur perlu mempertimbangkan beberapa

aspek sebagai berikut:

a Aspek estetika

b. Aspek kesesuaian dengan peralatanyangdiwadahi yaitukapal dengan dimensi

yang tertentu.

c. Aspek kekuatan

d. Kemudahan perawatan dan keawetan bahan.

No Nama sistem struktur Penilaian Jumlah

abed

1. dolphin
kayu
besi

beton

3 3 3 3

3 2 3 3

2 3 3 2

12

11

10

2. jumbatan
kayu
besi

beton

kayu

3 2 2 3

3 13 2

2 3 3 2

3 2 3 3

10

9

10

10

3. dermaga besi

beton

3 13 2

2 3 3 2

9

10

4. pelindung (fender)
besi

beton

karet

3 2 3 2

13 3 1

3 3 3 3

10

8

12

Sumber. Alonzo

Design and C onstauction ofPorts and Marina structure

Mc. Graw HiB, 1972, hal 265-476

Tabel VI.2: Analisa pemilihan jenis konstniksi
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Sedangkan unhik elemen-elemen assesoris seperti tiang lampu, balustrade

dan Iain-lain dipakai bahan yang dapat menghindari kejenuhan (monoton) seperti
besi dan baja

6.1.5. Penampilan bangunan

Ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

a Tuntutan rekreatif, untuk itu perlu assesoris yang mendudkung suasana

b. Pemilihan warna

Dipilih warna-warna dengan karakter hangat, aktif dan terang. Warna-

warna ini tenitama ditempatkan pada elemen-elemen pendukung (assesoris) serta
unhik meningkatkan suasana raang.

warm

orange

purple
dignif i ed

Sumber Tar DjingTjin

Rumah Sakit AnakdiYograkjrta

Tugas AHnr JUTA FTUGM. 1986

yellow

he avy
violet

Gambar :Pemilihan wama berdasarkan sifatnya

yell ow green
resigned

gre£n
pas irf

c Mempunyai kesan alami, dengan penggunaan bahan baik struktur maupun
struktur

non
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6.3. Pendekatan Konsep Dasar Tapak

6.3.1. Pemilihan site

Untuk menenhikan letak site digunakan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:

a Lokasi yangberada di tepianperairan

b. Mempunyai faktor aksesibilitas yang mempermudah pencapaian lokasi

c. Kondisi perairan yang tergenang air pada waktu permukaan air sungai Kapuas
naik

d. Perairan yang tidak ramai (lalu lintas angkutan sungai)

e. Lokasi yang belum ada bangunannya (tanah kosong)

Sesuai dengan raang lingkup wilayan yang berada disepanjang tepian
sungai Kapuas, ada beberapa alternatif lokasi yang akan dipilih:

. <\ \^- ' N...I.-I l).1..r. \ \S \

\ \ • V-' • i .••ev^C'vV n-",i'k"'\)

y \ \/.y yyy^ v*n'nu-M''^-"<X\; :v"^ -:s-
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1) Kelurahan Batulayang

2) Kelurahan Siantan Hilir

3) Kelurahan Sei Jawi Luar

4) Kelurahan Tambilan Sampit

5) KelurahanDalam Bugis

No Lokasi Penilaian

Jumlah
a b c d e

1. Kel. Batulayang 3 3 3 3 3 15
2. Kel. Siantan Hilir 3 2 2 2 2 11
3. Kel. Sei Jawi Luar 3 2 2 1 2 11
4. Kel. Tambilan Sampit 3 2 3 2 1 11
5. Kel. Dalam Bugis 3 1 3 2 1 10

Tabcl VI.3: Analisa pemilihan lokasi

Keterangan:

3 = Mendukung sekali

2 = agak mendukung

1 = tidak mendukung

Dari tabel diatas lokasi terpilih adalah (a). Karena banyaknya faktor

pendukung. Pada sebelah Utara lokasi terdaapat terminal antar kota yang sangat

mendukung sebagai sarara pencapaian ke lokasi antar kota. Terletak ditepi jalan

Khatulistiwa yang merupakan jaringan jalan utama penghubung kota Pontianak

dengan kota-kota Kabupaten di sebelah Utara.
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Air Su

<-

Ait Pacing

'°£°2i

gz*J0UN6Asv

Tidak
ME/Vjoftok

Bendungan /tanggul penahan rembesan air dari tapak ke sungai terdapat 2
tipe timbunan, yaitu:

1. Bendungan dengan timbunan lebar

2. Bendungan dengan timbunan sempit

Pemilihan tipe bendungan ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

a Adanya dwi fungi. Selain berfungsi sebagai bendungan juga dapat digunak:

sebagai area untuk menikmati pemandangan alam tepian sungai.

b. Faktor estetika

c. Kemurahan konstniksi

d. Kekuatan menahan bebsn rembesan air dan beban manusia dan peralatan.

No B-EVTUK "HA/lgO/VAlV pC/VlLAlArV
Jumlah

a b c d
1.

2.

Timbuan lebar

Timbunan sempit
3 3 1

1 2 2

3

2

10

7

Tabel VI.4: Analisa penentuan jenis bendungan
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6.3.2. Pengolahan site

Dalam pengolahan sit perlu di ditinjau beberapa statement yang telah

ditetapkan semula yaitu

1. Penekanan preseden Perkampungan Atas Air dalam perancangan Marina

adalah pada pengolahan tapak yang bercirikan selalu tergenang air sungai.

2. Adanya fasilitas area rekreasi perairanyangmenuntut pengolahan tersendiri.

Dari statement-statement di atas apabila diterapkan pada lokasi ada beberapa

masalah yang harus dipecahkan, yaitu:

a Topografi yang kurang mendukung agar air tetap berada dalam tapak, karena

ketinggian tanah normalnya lebih tinggi dari tinggi maksimum permukaan a*r

di waktu suirat

b. Masih terdapat pergerakan lalu lintas sungai dapat menggangu dalam

penyediaan area rekreasi perairan seperti olah raga perairan dan pangkaian

kapal.

Sehingga dilakukan pemecahan-pemecahan masalah sebagai berikut:

Tapak perlu diturankan agar dapat menciptakan kondisi tapak yang selalu

tergenang oleh air sungai walaupun dalam keadaan air sungai surat (tidak

pasang)

Pada daerah berbatasan antara tapak dan sungai (daerah pinggiran perlu

dibuatkan tanggul untuk menahan air tetap dalam lokasi. Hal ini untuk menjaga

bila terjadi ketinggian permukaan air surat sangat di bawah tinggi tanah tapak.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas sungai, maka perencanaan dermaga

dibuat yang tidak terlalu menjorok keluar.
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• TIM&DN'A/V
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• 0A?A1 Di
6VKJAHAN UMTUlC
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LEBAR

6.3.3. Pencapaian dan entrance

Pencapaian

Ditenhikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a Keberdekatan dari jalur transportasi utama

b. Pertimbangan sudut pandang yang baik

c. Sirkulasi utamadalam tapak

d. Pencapaian utama haras mempunyai kemudahan mencapai dock

Entrance

Penentuan letak dan bentuk entrance ditentukan berdasarkan pertimbangan:

a Mudah dilihat dan menyolok sebagai area transisi memasuki lokasi fasilitas

rekreasi

b. Mempunyai penekanan tertentu sebagai space penerima

Sehingga untuk menciptakan kondisi demikian perlu dihmjang dengan penggunaan

assesoris dan pengolahan tatahijau sertaaksen-aksen tertenhi.
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6.3.4. Sirkulasi dalam tapak

Pola sirkulasi dalam tapak ditentukan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut:

a Bersifat dinamis, menakankan padapolayang rekreatif

b. Dapat membuat penyatuan massa-massa yang ada

c. Sesuai dengan karakter sirkulasi tapak perkampungan atas air

d. Dapat memberikan suatu pola gubahan rnasa yang menyenangkan

Beberapa alteraatifyang dapat dipakai sebagai pola sirkulasi adalah pole
radial, spiral, grid dan network.

No

1.

2.

3.

4.

5.

Pola Sirkulasi

Linier

radial

spiral
grid
network

2

3

3

1

3

Penilaian

3

3

1

2

3

3

2

1

1

3

2

2

1

1

3

Tabel VIS: Analisa pemilihan pola sirkulasi dalam tapak

Jumlah

10

10

6

5

12

la linier.

Yang dimaksud dengan pola sirkulasi network adalah suatu pola sirkulasi

yang terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik-titik tertenhi di dalam

tapak.
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Untuk elemen-elemen sirkulasi dalam tapak diutamakan:

- Yang sedikit halangan (ada kenyamanan)

- Estetika

- Mempimyai karakter khusus sebagai ciri fasilitas ini

- Keamanan parapengunjung.

6.3.5. Tata Hijau

Dengan luas lokasi yang cukup besar dan adanya tuntutan alami serta

menciptakan suasana yang tidak monoton maka diperlukan beberapa jenis pohon
yang disesuaikan dengan jenis, karakter dan fungsinya

No Area/lokasi Fungsi Karakteristik
1 sepanjang jalan

mobi1/kendaraan
. kontrol visual

. pembatas fisik

.peneduh

. penyejuk

. kontrol angin

. pengendali polusi

. estetika

. berdaun rimbun

. wama indah

. mudah perawatan

. tahan cuaca

. tidak merusak konstniksi

. tinggi + 5 m

2 tepian pedistrian . estetika

pembatas fisik
kontrol suara

kontrol visual

kontrol polusi

. berdaun rimbun

. warna indah

. mudah perawatan

. tahan cuaca

. berupa semak/perdu

. tinggi + 120 cm
3 barier sungai penahan erosi dan abrasi

penangkap lumpur
saringan udara

. berakarmenjalar

. perawatan mudah

4 r. terbuka landscape
penghasil 02

. indah

. tahan cuaca
5 tepian gertak dan

kanal
estetika

pengarah pergerakan
. wama indah

. tinggi + 120 cm

.perawatan mudah |
Tabel VL6: Analisa pemilihan pepohonan
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Berdasarkan tabel vegetasi (terdapat pada lampiran) ditentukan jenis-jenis
pohon sebagai berikut:

. unhik tepi jalan

- pohon palma

- pohon kiarapayung

- pohon kayu putih

. ratuk tepian pedistrian

- pohon bunga kecritan

- pohon te-tean

- krokot

- ramput

- cemara angin
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6.3.5. Fasilitas-fasilitas penunjang

Fasilitas ini merapakan pelengkap dari selurah fasilitas yang ada (fasilitas

utama). Fasilitas ini meliputi: elemen-elemen assesoris yaitu:

tanda-tanda lalu lintas sirkulasi

- area pengumuman

- sclupture

- gerbang

- keamanan dan informasi

- lavatory

Secara keselunihan elemen-elemen tersebut akan memberikan warna

terhadap fasilitas tersebut Sehingga perlu kesenadaan baik dalam bahan, warna

maupun konstniksi
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