
BAB VII

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

7.1. Konsep Dasar Ksik Ruang

7.1.1. Konsep dasar kebutuhan ruang dan pengelompokkan ruang

Perincian dari kebutuhan raang dan pengelompokkan raang dapat dilihat

padabab 6 sebelumnya, dimanaruang-ruang tersebut dikelompokkan berdasarkan

perhitungan-perhitungan sebagai berikut:

- macam aktivitas

- fungsi dan pengelompokkan kegiatan

- tingkat keeratan antar massa

- tingkat keeratan antar raang dalam massa

- pertimbangan estetika, straktur maupun kenyamanan

Karena setiap unit massa mempunyai fiingsi-fungsi khusus dan unik, maka

pengelompokkan raang haras dipisahkan untuk mendapatkan suasana pribadi.

Namun tidak dihitup kemungkinan unit-unit yang memiliki fungsi serapa dapat

dikelompokkan dalam suatu organisasi cluster dengan pengulangan-pengulangan

pada suatu urutan linier.
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7.1.2. Konsep Dasar Hubimgan Ruang

Dengan adanya banyak massa, secara otomatis hubungan antar raang

adalah hubimgan tak langsung atau tidak berhubungan. Walaupun dalam unit massa

satu dengan unit massa lainnya memiliki fungsi-fungsi raang ada keeratannya,

maka hubungan raang dapat dilakukan dengan hubungan melalui pencapaian secara

fisik dan hubungan visual secara nonfisik.
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Berikut ini rincian konsep dasar raang unhik masing-masing unit,
a Fasilitas kantor dan administrasi

- mempimyai teras sebagai space penerima dan hall sebagai niang pengikat
ruang-raang yang ada

b. Fasilitas shopping arcade

-hubungan raang adalah tak langsung dalam unit-unit massanya

- ruang-raang terpisah berdasarkan pemisahan massanya

- sebagai penyatu massa digunakan hubungan melalui raang sirkulasi

c. Fasilitas olah raga perairan

-merupakan fasilitas yang terpisah dari fasilitas lainnya

-fasilitas yang menggunakan area perairan sungai yang luas
d. Untuk menyewa kapal

-fasilitas ini mempunyai areapwlayanan dan area untuk menunggu
- area menunggu dapatdi luarruangan maupun di dalam unit

e. Untuk service kapal

- fungsi niang yang sala dalam setiap massa, sehingga disusun secara linier
dengan orientasi ke dock kapal

f Fasilitasmemancing

-ruangan khusus memancing dibuat terpisah-pisah menjadi beberapa unit
patio/gazebo yang dapat digunakan juga sebagai tempat bersantai

-ruangan pelayanan selain dapat melayani aktivitas pemancing juga dapat
melayani non pemancing, dengan orientasi pada patio-patio / gazebo-gazebo
di perairan sungai
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g. Fasilitas akomodasi pengunjung

- massa raang cottages dibuat unit-unit sendiri unhik mendapatkan suasana

pribadi dan ketenangan

- dalam unit pelayanan dibuat raang teras sebagai space penerima dan hall

sebagai space pengikat

- hubungan massa raang cottages dengan raang pelayanan dibuat tak langsung

dengan menggunakan hubungan raang melalui ruang sirkulasi.

h. Fasilitas umum

- merupakan unit-unit yang memiliki fungsi khusus dan menghendaki bentuk

khusus pula

- unit-unit tidak mempunyai keeratan sehingga tidak mempunyai hubungan

i. Area rekreasi

- menciptakan ruang-raang rekreasi yang semaksimal mungkin memanfaatkan

potensi alam yang ada

7.1.3. Konsep'dasar penampilan bangunan

a Bentuk dasar raang

- tipologi yang digunakan adalah segi empat yang mengacu pada tipologi

ramah tinggal padaperkampungan atas air di kampung Beting, Pontianak

- menggunakan variasi-variasi bentuk pengurangan atau penambahan untuk

menghindari kemonotonan

- bentuk dasar lainnya digunakan sebagai penekanan tertenhi
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b. Tataraang dalam

Penataan ruang dalam untak tiap-tkp „»» berbeda sesuai deng;m
karakter fungsi n,angyang ^ dip8nuh] tersebut PmvuJudiomya ^ ^
bidang / el„ pembatas raa„g yang berperan sebagai pencipm ^^
dukungan psikologis pemakai raang.

Elemen-elemen tata raang dalam meliputi:
- bidang atas (flafond)

•penenhian tinggi flafond disesuaikan dengan skala raang yang diingmkan,
seperti kantor mempunayai skala akrab, sehingga tinggi flafond dapat
dibuat yang lebih rendah dari raang-niang lainnya

. penataan lampu dapat disesuaikan nantinya
- bidang dinding

•penggunaan dinding masif pada raang kantor dikarenakan tuntutan fungsi
yang khusus untuk tiap-tiap ruangnya

•untuk ruang-raang yang mempunyai hubungan erat digunakan dmdmg
partisi agar terjadi kemenenisan pandangan, kesan ringan serta kesatuj
raangan yang lebih kuat

. pembatas partisi dapat menggunakan elemen-elemen kolom-kolom, partisi,
warna bahan, bentuk sirkulasi yang mengalir, dll.

- bidang lantai

•perbedaan tinggi lantai sebagai pembeda suasana ruang
•bentuk, wama, pola dan teksture dari lintai disesuaikan dengan fungsi

niang dan modul serta modifikasinya
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. ruang-raang luar mempunyai pola dan bahan yang berbeda karena tuntutan

suasana yang rekreatifdan dinamis.

c. Teksture

Pemilihan teksture juga disesuaikan dengan tuntutan suasana raang yang
dibagi menjadi:

. teksture kasar untuk ruang-raang rekreasi

. teksture halus untuk ruang-raang yang membutuhkan konsentrasi dan privacy
tinggi.

d. Warna

. unsur warna sangat diperlukan untuk menampilkan suasana raang yang

diinginkan secara keselunihan, seperti warna dinding, flafond, lantai serta
lampu-lampu penerangan mapun lampu-lampu hias

. untuk fasi!itas rekreasi cenderang digunakan waraa-warna cerah, enerjik
dan terang

. untuk ruang tunggu dan caffetaria digunakan warna-warna cerah, kecuali
untuk tujuan-tujuan khusus

. untuk raang-raang formal digunakan warna-warna netral dan tenang, guna
menunjang konsentrasi dalam pekerjaan

7 2. Konsep Dasar Elsik Bangiman

7.2.1. Konsep dasar ungkapan fisik

Penampakkan bangunan dalam sahi unit fungsi dilakukan dengan dua cara:
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- penyusunan secara cluster, yaitu penyusunan unit-unit kecil yang mempunyai
fimgsi yang bereratan atau serapa sebagai suatu kesahian unit bangunan.

- penyusunan sebagai satu unit tunggal, yaitu unit yang mempunyai fungsi khusus
danunik

Kedua susunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:
- ketinggian massa

- komposisi

proporsi

variasi

yang sesuai dengan tuntutan suasana yang tertenhi pula

7.2.2. Konsep dasar environment

a Penghawaan

Digunakan potensi alami seoptimal mungkin. Dilakukan dengan cara:
- pembukaan raang

- atap pergola

- pengadaan teras

- pembukaan langit-langit

- penataan pola gubahan massa yang memimgkinkan sirkulasi udara yang baik.
Untuk ruang-raang kantor digunakan penghawaan buatan sejauh itu dibuhihkan
atau karena tuntutan fungsi.

b. Pencahayaan

- digunakan pencahayaan alami seoptimal mungkin.
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- dilakukan dengan cara:

. membuat pembatas-pembatas transparan

. membuat teras

. atap trasparan

. pengaturan warna raang

- hal yangharas diperharikan:

. orientasi matahari

. pembbatasan sinar matahari

. pemantulan sinar

- pencahayaan buatan diberikan pada raangan yang membuhihkan suasana

tertentu (seperti kantor, toilet dan sejenisnya) atau pada raangan yang
digunakan hinggamalamhari.

c. Pengaliran air

- air hujan dialirkan ke perairan sungai melalui jaringan pipa pengeluaran air
hujan dari tapak.

7.2.3. Konsep dasar sistem struktur dan konstniksi

- sistem straktur haras memperhatikan standar-standar yang ada, seperti pada
fasilitas pangkaian kapal.

- penggimaan bahan konstniksi kayu sebagai bahan konstniksi yang dominan

dengan mengambil karakter konstniksi perkampungan atas air di kampung
Beting, Pontianak
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= untuk menjaga keawetan, kekuatan dan estetika stniktur, maka penggunaan

bahan-bahan konstniksi hants dapat dikombinasikan

untuk ruang-ruang rekreatif digunakan struktur dengan elemen-elemen alami

dan dengan konsep stniktur yang konvensional

untuk ruang-ruang umum dan formil digunakan kombinasi antara strukhir kayu

dan beton bertulang

untuk dock juga menggunakan kombinasi antara stniktur kayu dan beton

bertulang. Untuk memenuhi tuntutan estetika dan kekuatan

untuk assesoris digunakan bahan yang tidak menimbulkan kebosanan, seperti

bahan besi.

7.3. Konsep Dasar Fisik Tapak

7.3.1. Konsep drsar pola tata niang luar

Penatan ruang luar diatur sebagai berikut:

ditataberdasarkan pola cluster yang diulang membenhik urutan linier

- massa dan ruang dikelompokkan menurut hubungan keterdekatannya yang

disesuaikan pola cluster yang ada

- menyediakan 3 zone umum,yaitu:

. zone rekreatif

. zone formal (kantor)

. zone sesuai dengan stndar (pangkalankapal)

pola-pola khusus diberikan untuk memberikan penekanan pada zone-zone

rekreatif
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- sirkulasi utama dalam tapak ditandai dengan elemen-elemen khusus yang
memperkuat terciptanya suahi pola sirkulasi

- orientasi bangunan dilakukan 2cara, yaitu:

. orientasi langsung; bangunan secara langsung menghadap ke perairan sungai
dengan perletakan bangunan berada di pinggiran perairan, sehingga
suasananyajugaberorientasi ke perairan

•orientasi tak langsung; secara unit tidak menampakkan oriental, namun
dalam kelompok unit yang besar tercipta orientasi ke perairan dengan
menggunakan kanal-kanal dan jaringan gertak sebagai pengikat orientasi ke
perairan

pencapaian utama

• diutamakan keberdekatannya dengan jalan arteri utama yang ada di kawasan.
• pencapaian utama haras mempunyai hubungan langsung dengan dock. Bila

ingin dipisahkan makaharas adajalan khusus yang menuju ke dock.
• perlu diciptakan suasana ruang yang spesifik dengan mengunakan

penekanan-penekanan tertentu padajalur ini.

pencapaian tiap unit haras mengutamakan kemudahan pelaksanaan aktivitas
yang ada

elemen-elemen sirkulasi dan serta pelengkap landscape perlu diadakan untuk
memperjelas tujuan

penggunaan tatahijau berfungsi sebagai penyejuk dan penyegar suasana
asesoris-assesoris seperti umbul-umbul, papan pengumuman dan Iain-lain di
dalam tapak perlu diberikan pada tempat-tempat yang strategis
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7.3.2. Konsep dasar pola gubahan massa

Konsep pola gubahan massa yang telah ditenhikan adalah menggunakan

pola cluster. Sistem cluster ini akan mewarnai pola tapak, sirkulasi maupun

bangunan yang ada Variasi polagrid terhadap perletakan massa pada tapak haras
mempertimbangkan faktor-faktor:

- kesesuaian antara fimgsi bangunan dengan penampakan bangunan

- orientasi massa-massa bangunan

- pengelompokkan fungsional

7.3.3. Konsep dasar sirkulasi

- penataan sirkulasi disesuaikan dengan pola gubahan massa dan

pengelompokkan wilayah fungsional, yaitu

- mampu melayani segenap kebutuhan yang adapadafasilitas tersebut

- dibagi menjadi tigakelompok sirkulasi:

. sirkulasi kapal

Antara area perairan, dock dan fasilitas penunjang kegiatan kapal ini haras

dapat berhubungan langsung, minimal disediakan jalur sirkulasi khusus

. sirkulasi kendaraan (mobil, sepeda motor dan sepeda)

Mempunyai kemudahan dalam pencapaian parkir dan meninggalkan parkir

Letak parkir haras dekat dengan jalan arteri utama di kawasan

. sirkulasi manusia

Untuk kenyamanan dibuatkan jalur tersendiri
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Jalur sirkulasi di dalam tapak menuju obyek disediakan pedestrian dengan
menyediakan beberapa shelter untuk istirahat

Sirkulasi antar massa-massa bangunan di dalam obyek menggunakan gertak-
gertak kayu

Semua jalur sirkulasi yang ada dilengkapi dengan tata hijau yang disesuikan
dengan karakter dan penintukkannya
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