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BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Konsep/temuan yang didapat berdasarkan hasil analisis terhadap konsep

rancangan adalah :

4.1 Konsep Site

a. Zoning

1. Kelompok pendidikan :

Area pendidikan diletakkan daerah

tingkat kebisingan yang rendah,

karena dalam proses belajar mengajar

memerlukan ketenangan agar dapat

berjalan dengan lancar.

2. Kelompok hunian/asrama:

Area hunian diletakkan pada

daerahyang tingkat kebisingan

sedang, sebab area asrama juga

membutuhkan ketenangan terutama

pada malam untuk istirahat dan belajar

3. kelompok penunjang:

Area penunjang akan diletakkan daerah

tinggkat kebisingan yang tinggi. Seperti

ruang servis dan penunjang lainnya.

Karena area ini tidak begitu

mementingkan ketenangan.

Gambar 4.1: Zoning
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b. Land Use

Pada sisi ini bersebelahan dengan

sungai yang cukup Iebar, untuk view

kearah site cukup perkembangan

kedepan jika seberang sungai

menjadi daerah pembangunan

Sisi ini bersebelahan

dengan permukiman

penduduk, view ini

potensi untuk

pengembangan

tamak bangunan

View kearah site yang paling
potensi adalah pada sisi ini
karena sisi ini bersebelahan

dengan jalan sehingga
sangat bagus untuk
pengembangan tampak
bangunan secara maksimal

Gambar 4.2 : Land Use

Massa bangunan berorientasi kearah kealiran air seperti sungai,

menurut tradisi melayu air merupakan sumber kehidupan, tanpa air

mereka tidak bisa hidup.

Selain itu massa bangunan juga berorientasi kearah open space

sehingga bisa membuka view kedalam dan keluar site. Sehingga

menghasilkan pemandangan yang indah.
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4.2 Konsep Pola Gubahan Massa

Adanya konsep air sebagai sumber kehidupan yang

mencerminkan keseimbangan sebagai lambang dari karakteristik

bangunan melayu, diwujudkan dengan bentuk-bentuk geometris dengan

pola gubahan massa terpusat kearah sungai yang dihubungkan dengan

oleh pola sirkulasi dan ruang-ruang terbuka.

Area Pendidikan

Area Hunian

Sungai
Massa bangunan berorientasi
kearah sungai. Dimana air
merupakan sumber kehidupan
orang melayu.

Gambar 4.3 : Tata Gubahan Massa

1. Orientasi

Orang melayu riau percaya, bahwa letak atau tanah yang baik

belumlah sepenuhnya menjamin bahwa bangunan itu akan baik, tetapi

haraslah disempurnakan dengan menentukan arahnya. Dalam tradisi

melayu terdapat ketentuan orientasi bangunan. antara lain :

> Menghadap keutara : baik sekali, mendapatkan rezeki, jarang

ditimpa penyakit dan selalu berkecukupan .

> Orientasi kealiran air seperti sungai : menurut tradisi melayu air

merupakan sumber kehidupan, tanpa air mereka tidak bisa hidup.
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Orientasi banguan

UTARA

, Bangunan berorientasi
kearah sungai dimana air

i

s

N

N
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1 * merupakan sumber
kehidupan

N
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Gambar 4.4 : Arah Orientasi

2. Open Space

Ruang terbuka merupakan wadah wadah bagi berlangsungnya

kegiatan-kegiatan informal penghuni pesantren yang memungkinkan

terjadinya interaksi social tinggi. Interaksi social ini akan membantu

mewujudkan nilai-nilai persaudaraan yang dikembangkan dalam

pesantren sehingga tercapai kesatuan umat. selain itu analisis tata

ruang lingkungan juga harus diperhatikan,

3. Sirkulasi

Pola sirkulasi di dalam penentuan dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh hubungan pergerakan antara kegiatan secara efektif dan

efisien. Berdasarkan jenisnya, sirkulasi di dalam pesantren terbagi atas

tiga yaitu :

> Pergerakan manusia, yaitu pergerakan yang dilakukan oleh

penghuni pesantren, masyarakat, dan tamu pesantren yang

berjalan kaki.

r- Pergerakan kendaraan yaitu pergerakan yang dilakukan

penghuni, masyarakat, dan tamu dengan mempergunakan
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kendaraan bermotor (misalnya sepeda motor dan mobii) atau

tidak bermotor (misalnya sepeda).

> Pergerakan barang yaitu pergerakan barang-barang keluar dan

masuk pesantren dengan kendaraan bermotor atau dengan

berjalan kaki.

(
S" "S

)
Parkir

pengelola

-••KELUAR

/l/^iM/S&UK Parkir

Pengunj

. «QSL_

Gambar 4.5 : Arah Sirkulasi

4.3 Konsep Massa Bangunan

Perietakan Massa Bangunan adalah berdasarkan analisis zonasi

site, dimana ruang publik dan berhubungan ruang luar yaitu pakir, pintu

masuk, pedestrian dimasukkan pada zone area site di site bagian

selatan (pintu masuk site).

4.3.1 Pembentukan fasad

♦ Bentuk massa

Bentuk bangunan menggunakan bentuk dasar yang

berkembang yaitu persegi atau kubus dengan melakukan

penambahan atau pengurangan dengan pertimbangan agar

bangunan tidak terkesan kaku dan dapat maksimal dalam

pemgolahan penampilan fasadnya, serta dapat mengkombinasi

dengan bentuk lengkung yang juga ada dalam bentuk rumah

melayu.
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♦ Bentuk atap

ss^ pada konsep rancangan pondok pesantren ini saya akan

menggunakan "Atap Kajang", karena Penggunaan atap limas

merupakan bentuk atap Rumah Tradisional Melayu yang mana

berkaitan dengan kepercayaan dalam agama Hindu dan Budha.

Namun demikian, bentuk limas dan ini sudah menjadi salah

satu bentuk bangunan melayu yang tersebar di banyak tempat.

Bahkan beberapa istana dan balai raja-raja melayu

mempergunakan bentuk ini.

Gambar 4.6 : Bentuk Atap
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4.3.2 Penaikan Bidang Lantai

Dalam Rumah Tradisional Melayu setiap lantai memiliki ketinggian

yang tidak sama. Pada rancangan pondok pesantren ini saya

memakaii ketinggian lantai yang berbeda yang mana pada ruang

ibadah kedudukannya lebih tinggi dari ruang lainnya. Ketinggian

lantai itu erat pula kaitannya dengan fungsi setiap ruangan yang

ada di pondok pesantren.

Gambar 4.7 : penaikan bidang lantai

4.3.3 Ornament

Mengambil symbol dari lambang-lambang melayu dan

penerapan warna dan tekstur serta tulisan merupakan hal yang

akan di tampilkan dalam rangka perwujudan .

a. Geometh

Merupakan salah satu unsure keindahan utama, dengan

menggunakan bentuk-bentuk dasar yang dikombinasi

menggambarkan kesempurnaan dan keseimbangan dalam

semesta.

b. Motif

Penggunaan motif pada selembayung sebagai symbol

arsitektur melayu. Pada rancangan pondok pesantren saya

mengambil motif flora (daun-daun dan bunga), yang akan

diletakkan pada selembayung dan hiasan perabung. Karena

Hiasan ini jarang dipergunakan, lazim digunakan pada
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perabung istana, balai kota, balai penguasa tertinggi wilayah

tertentu.

Gambar 4.8 : Penggunaan Motif Pada
Selembayung

c. Ukiran

Penampilan rumah tradisional Bubungan Tinggi juga

ditunjang oleh bentuk-bentuk ornamen berupa ukiran.

Penempatan ukiran tersebut biasanya terdapat pada bagian

yang konstruktif seperti tiang/kolom, tataban, pilis, dan tangga.

d. Kaligrafi

Merupakan unsure utama dalam ornament masjid,

karena Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu

mengingatkan dan mentaburi ayat-ayatnya.

Gambar 4.9 : Penggunaan Kaligrafi pada Fasade Masjid

e. Warna

Bangunan arsitektur melayu banyak menggunakan

warna-warna tertentu dengan lambang dan makna tertentu
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pula. Pada rancangan pondok pesantren ini saya

menggunakan warna-warna seperti dibawah ini:

> Hijau Sebagai lambing datuk-datuk/orang besar

kerajaan (bangsawan)

> Putih : Sebagai lambang ulama (Kesucian)

> Merah : Sebagai lambang rakyat (masyarakat umum

persaudaraan)

1. Atap

Atap melambangkan orientasi kearah atas yang mana atap

juga menjadi pembentuk suatu fasad. rancangan pondok

pesantren ini menggunakan bentuk limas, karena atap limas

memiliki kemiringan atap antara 30° sampai 60°.

1^' J

Gambar 4.10 : Bentuk Kolom

2. Kolom atau tiang

Penggunaan kolom pada bangunan pondok pesantren menggunakan

motif melayu dan kaligrafi.

1?"

Gambar 4.11: Bentuk Kolom
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4.3.4 Material

A. Bahan

Dalam pendekatan bangunan yang selaras dengan arsitektur

melayu, pemilihan bahan bangunan lewat pertimbangan bahwa

bahan tersebut telah banyak digunakan atau dominant dalam

masyarakat, Berdasarkan pertimbangan di atas maka bahan yang

digunakan atau menjadi pilihan adalah :

> Bahan dinding menggunakan batu bata sebagai komponen

utama, bahan tersebut bahan yang berkembang digunakan

dalam lingkungan masyarakat, sedangkan bahan yang

lainnya sebagai alternative berikutnya, yaitu dengan

pertimbangan fungsi dan kepentingan lain.
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Gambar 4.12 : Bahan Dinding

Atap bangunan menggunakan atap dari bahan genting,

sebagai bahan yang mayoritas digunakan dalam

masyarakat, sedangkan bahan yang lainnya sebagai

alternative berikutnya dengan pertimbangan fungsi, estetis,

dan bahan tersebut tidak mengurangi keselarasan dengan

budaya melayu.

Kerangka atap menggunakan bahan utama kayu,

sedangkan bahan kerangka lainnya dapat digunakan

dengan pertimbangan fungsi dan estetis.
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B. Bukaan

Keberadaan bukaan yang pada dasarnya mempunyai fungsi

sebagai pencahayaan alamiah dan sirkulasi pada rancangan ini akan

mempunyai peran lebih diantaranya adalah sebagai penghasil

bayangan. Bukaan bidang pada bangunan arsiektur pedesaan terdiri

dari jendela, pintu, ventilasi. berbentuk memanjang vertical dengan

penyekatan pada angin-angin atas secara horizontal. Jendela sengaja

dibuat setinggi orang dewasa berdiri dari lantai, melambangkan

"pemilik bangunan adalah orang baik-baik, patuh dan tahu adat dan

taradisi.

1 1 1 1 1 I

1

III 111

Gambar 4.13 : Bukaan

AA KONSEP TATA RUANG LUAR

Arsitektur melayu berusaha membina hubungan yang selaras

dengan alam dan mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk menciptakan

hubungan tata ruang luar yang membawa kesegaran dan ketenangan

bagi manusia.

1. Tata air

Pemanfaatan air secara arsitektural akan memberikan daya

tersendiri. Air dapat dijadikan sebagai elemen yang mengundang

dan menarik ke zona pusat pada lingkungan pesantren.
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Air sebagai objek visual yang
menarik, membawakan

kesegaran dan ketenangan

Gambar 4.14 : Air dalam Fungsi Pemakaian Arsitektural

2. Tata hijau atau landscape

Fungsi tanaman hanya sebagai unsure dekoratif atau

mempengaruhi kualitas pandangan saja. Fungsi secara

menyeluruh didalam ruang luar, meliputi:

r- Fungsi pemakaian estetika

Tanaman mengulangi
bentuk massa bangunan,
sehingga terlihat kompak
dan padu

Gambar 4.15 : Fungsi Tanaman dalam Pemakaian Estetika

> Fungsi pemakaian

Tanaman sebagai pembentuk ruang dapat digunakan untuk

pemisah antara zona putra dan zona putrid dalam lingkungan

pesantren yang tidak kaku, transparan namun terkendali.

'L.R',NlhL-YJI''VLFAJE-DARL 02512169
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3. Elemen lain

Penggunaan elemen-elemen yang serupa memperkuat

organisasi ruang, membantu mewujudkan pengulangan dan ritme

pada ruang-ruang luar sehingga membentuk harmoni dan kesatuan,

sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur melayu

a. Taman

Penataan fasilitas ruang luar dengan menggunakan pola Grid,

dengan tetap mempertahan kan ruang-ruang kosong untuk taman

atau aktivitas lainnya.
fasilitas bermain

n - - *

Gambar 4.16 : Penataan Taman

b. Vegetasi

Mempertahankan vegetasi yang ada dan menambah

pepohonan peneduh yang memiliki ketinggian sedang agar tidak

terlalu menutupi bangunan depan pada area depan parkir tetapi

memberikan kesan ruang yang luas. Dengan menambah vegetasi

sebagai aroma terapi yang mengeluarkan bau terapi. Dan

disekeliling dinding pembatas site diberikan tanaman bambu untuk

menambah suasana alam, dan juga ada yang digunakan sebagai

pembatas view pengganti dinding agar

Gambar 4.21: Penataan Vegetasi
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4.5 KONSEP KELENGKAPAN DAN UTILITAS

1. penghawaan

ventilasi terbaik adalah yang berjalan alamiah, lingkungan pesantren

membutuhkan penghawaan yang segar dan bersih sehingga mendukung

kegiatan pembentukan kekuatan fisik mental dan akhlak mulia.

Penggunaan tritisan, kanopi (fungsi topi) dalam bukaan bidang dapat

mengurangi cahaya langsung masuk ke bangunan selain itu juga

berfungsi sebagai pelindung dari hujan. Pengaturan vegetasi dapat

menghambat pergerakan angin yang ada. Penggunaan jendela-jendela

Iebar pada arsitektur tropis dapat mengontrol terhadap sirkulasi udara

yang masuk dalam ruang, mengendalikan panas ruang dan memberikan

keleluasaan ruang secara spasial.

Kanopi dan

Cahava tidak

Penggunaa Vegetasi
Sebagai penyerap
panas

Pemilihan material

Gambar 4.22 : Penataan udara dalam Ruangan

!. Akustik

System akustik pada sebuah lingkungan pesantren harus dapat

mereduksi kebisingan yang dapat menganggu proses kegiatan

pendidikan. Penanggulangan terhadap kebisingan ini dapat dilakukan

melalui pemanfaatan elemen-elemen alamiah secara optimal yang juga
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3. System jaringan air

Dibagi atas jaringan air bersih dan air kotor

> Jaringan air bersih

Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sumur. Dikenal ada

dua system jaringan air bersih, yaitu : Up feed distribution dan

Down feed distribution keatas atau ruang-ruang yang memerlukan.

DEEP WEEL _TS\

YE>-

V ' /

v—y

RESERVOIR

BAWAH

RESERVOIR

ATASPDAM

UNIT BEBAN

>- Jaringan air kotor

Pembuangan air kotor dibagi dua yaitu : Black water (feecalin)

dangrey water berasal dari klosed disalurkan ke septiktank melalui

pipa tertutup dan terakhir keperesapan. Sementara itu limbah dari

kamar mandi disalurkan ke bak control lalu ke roil kota.

Air Kotor

Air Kotoran

Bak

Kontrol

STP (triking
filter)

Air Siraman

Riol Kota

> System pembuangan air hujan

Air hujan dibuang menjadi saluran terbuka dan tertutup ke

bak-bak control yang kemudian dialirkan ke roil kota dan sungai

kecil di dalam tapak .
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