
BAB V

PENDEKATAN KONSEP DASAR

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

PENGEMBANGAN PUSAT LATIHAN GAJAH WAY-KAMBAS

SEBAGAI PENUNJANG KEPARIWISATAAN LAMPUNG

5.1. Dasar Pendekatan

5.1.1. Pengertian

Pengembangan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas

sebagai pendukung kepariwisataan Lampung

adalah suatu wadah yang terkoordinir bagi

pemusatan kegiatan pelatihan dan pendidikan

gajah, sehingga mampu memberikan daya tarik

wisata.

5.1.2. Fungsi

a. Sebagai wadah untuk memperkenalkan, mem

berikan informasi kepada pengunjung bahwa

produk dari pendidikan dan pelatihan di

Pusat Latihan Gajah Way-Kambas mempunyai

manfaat yang besar bagi kepentingan manusia

baik secara berkelompok maupun lembaga.

b. Sebagai wadah komunikasi, sehingga gajah

yang merupakan satwa liar dapat hidup

berdampingan dengan manusia.



c. Keberadaan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas

dengan didukung oleh alamnya, akan mampu

meningkatkan kegiatan kepariwisataan Lam

pung khususnya dan Nasional pada umumnya.

d. Sebagai wadah rekreasi dengan menampilkan

primadona wisata alam yang menarik sambil

menikmati atraksi-atraksi gajah jinak hasil

didikan dan pelatihan serta bersafari gajah

5.1.3. Kegitan

5.1.3.1. Jenis Kegiatan

a. Pengunjung

- Datang

- Parkir kendaraan

- Space penerima

- Informasi umum

- Beli karcis ke loket

- Menyaksikan atraksi/pertunjukan

- Safari gajah

- Membeli cindera mata

- Istirahat

- Kegiatan pendukung pelayanan

publik (area rekreasi, restoran/

cafetaria / kantin, Lavatory/

musholla)

- Pulang / Menginap



b. Pengelola

- Datang

- Parkir kendaraan

- Hall

- Absensi

- Masuk ruang kerja masing-masing

- Istirahat

- Makan

- Toilet

- Pulang

c. Pelatih / Pawang

- Persiapan di Barak Pawang

(mandi, Lavatory, dll)

- Datang ke lokasi Pusat Latihan

Gajah, Way Kambas

- Melatih-mendidik Gajah

- Melaksanakan pertunjukan dan

Atraksi Gajah

- Melayani Safari Gajah

- Memberi makan Gajah

- Memandikan Gajah, dll

- Pulang (kembali ke Barak Pawang)

d. Gajah

- Datang dari Kandang Ke lokasi

Pusat Latihan Gajah

- Latihan

- Atraksi / pertunjukan
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- Safari Gajah

- Makan

- Mandi

- Istirahat dll

- Kembali ke Kandang

5.1.3.2. Pengelompokan Kegiatan

a. Kelompok kegiatan utama

- Pusat Pelatihan dan Pendidikan

serta penjinakan Gajah

- Atraksi Gajah

- Pertunjukan ( sepak Bola gajah )

- Safari Gajah

- Sekolah Pawang (untuk pengemba

ngan jangka panjang)

- Dll

b. Kelompok Kegiatan pendukung publik

- Parkir pengunjung

- Informasi

- Space penerima

- Lavatory / Toilet

- Taman, Area rekreasi

- Restoran, Cafetaria, Kantin,

Musholla

- Shelter

- Gardu pandang

- Kereta Gantung (untuk pengemba

ngan jangka panjang)



- Pesanggrahan / Penginapan

- dll

c. Kelompok Kegiatan Pengelola

- Administrasi umum

- Operasional

- Pembinaan

- Service, maintenance

- dll

d. Kelompok Kegiatan Pendukung Penge

lola :

- Parkir pengelola

- Area istirahat

- lavatori

- Kantin

- dll

e. Kelompok Kegiatan Service :

- Perawatan bangunan

- Mekanikal, Elektrikal

- Bongkar muat barang

- Penggudangan



5.1.4. Struktur Organisasi
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Sumber : Dep. Kehutanan Kanwil Prop. Lampung

BKSDA TK II, SBKSDA Way Kambas, PLG, 1994 hal. 3.



5.1.5. Karakter.

a. Karakter Pelaku Kegiatan

- Pengunjung, keinginan untuk mendapatkan

pelayanan yang rilek, bebas, nyaman,

sehingga benar-benar merasakan kegiatan

wisata.

- Pengelola / Pawang

Motivasi untuk memberikan pelayanan yang

terbaik terhadap pengunjung wisata,

memperkenalkan hasil didikan Pusat

Latihan Gajah kepada masyarakat umum.

b. Karakter Bangunan

- Bangunan non-formal

- Bangunan untuk publik dengan sifat

pelayanan rekreatif, atraktif sehingga

mempunyai daya tarik pengunjung untuk

mengunjunginya.

c. Karakter Kota Lampung

- Kota yang mempunyai norma sosial dan adat

istiadat Melayu yang masih dihormati.

- Kota yang mempunyai unsur tradisi khas.

5.2. Pendekatan Konsep Dasar Ruang.

5.2.1. Perhitungan Kapasitas dan Daya Tampung.

Perhitungan dilakukan dengan dasar asumsi

atau anggapan bahwa perkembangan Pusat Latihan
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Gajah Way - Kambas selama kurun waktu ± 15

tahun (sampai) tahun 2010). Sedangkan Proyek

si pengunjung Domestik maupun Asing untuk tiap

dua tahun mengalami kenaikan sebesar 34,6%

(menurut analisa trend) kecenderungan sederha

na; pada tabel 6 hal 23.

Perhitungan Besaran Ruang digunakan standart-

standart yang ada di Neuvert, Architecs' Data

dan Time Saver Standart.

- Pengunjung

Diasumsikan tiap hari rata-rata Pusat

Latihan Gajah Way - Kambas dikunjungi 300

orang, pada hari libur dapat mencapai 600

orang (2 kali lipat hari biasa).

Sehingga perhitungan untuk kapasitas dan

daya tampung pada Arena pertunjukan dan

Atraksi diperhitungkan untuk ± 1000 penon-

ton/pengunjung.

- Gajah

Jumlah Gajah yang ada di Pusat Latihan Gajah

yang sudah dididik dan dilatih sebanyak 116

ekor.

Dengan perincian :

a. Untuk Gajah Tangkap sebanyak : 4 ekor

b. Untuk Gajah Atraksi sebanyak : 47 ekor

dengan rata-rata umur 5 th - 21 tahun
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c. Gajah Tenaga Kerja sebanyak : 16 ekor

d. Gajah yang msaih mengikuti Latihan Dasar

sebanyak : 29 ekor

e. Gajah yang sudah lulus Latihan Dasar

sebanyak : 17 ekor

f. Gajah yang baru berumur 1 bulan : 2 ekor

Perhitungan ini dipergunakan untuk menentu-

kan kapasitas dan daya tampung Gajah pada

pusat pendidikan dan pelatihan, kandang

gajah dan tempat pertunjukan dan atraksi-

atraksi.

- Pengelola

Pengelola di Pusat Latihan Gajah Way-Kambas

sebanyak 20 orang.

Sehingga perhitungan kapasitas dan daya

tampung untuk kantor pengelola memenuhi

untuk 20 orang.

- Pelatih/Pawang Gajah

Pawang/Pelatih gajah yang ada di Pusat

Latihan Gajah sebanyak 100 orang. Sehingga

perhitungan kapasitas dan daya tampung untuk

barak memenuhi untuk 100 orang.

Pengelompokan Aktifitas dan Luas Ruang

a. Fasilitas Pengelola

Diasumsikan sebagai ruang kerja dengan

standart iuasan 2, 34 m2/orang.
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Hall

Diasumsikan untuk 20 orang dalam keadaan

bergerak, standart 0,465 m2/orang.

Luasan yang dibutuhkan = 20 x o,465 m2 =

9,3 n2

Ruang pimpinan/kepala

Kapasitas 3 orang = 3x2,84 m2 = 8,52 m2

Ruang tamu

Kapasitas 10 orang = 10x2,84 m2 = 28,4 m2

Ruang Kaur TU, dan Kesehatan, Bendahara,

Kepala Unit Diklat, Unit pengamanan,

Ruang kepala Satgas PLG = 6x2,84 m2

= 17,04 m2

Ruang Diskusi/Musyawarah

Kapasitas 20 orang = 20x2,84 m2 = 56,8 m2

Ruang Perpustakaan

Kapasitas 10 orang = 10x2,84 m2 = 28,4 m2

Laboratorium

Ukuran normal

Lebar ruang = 3 - 3,5 m

Panjang =5-8 m

Tinggi ruang = 3,5 - 4 m

Diambil asumsi untuk laboratorium

Pusat Latihan Gajah Way-Kambas:

3,5 x 8 in = 2 •: m2

di
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Dapur/Pantry

Diasumsikan untuk dapat melayani 20

karyawan pengelola Pusat latihan Gajah

Way-Kambas = 12 m2.

Lavatory

4 Urinoir, @ 0,3 m2 = 4x0,8 m2 = 3,2 m2

2 Wastafel, @ 1,2 m2 = 2x1,2 m2 = 2,4 m2

2 WC, @ 2,4 m2 = 2 x 2,4 m2 = 4,8m2

Total @ unit

Gudang

Luas = 20 m2

Parkir Pengelola

Diasumsikan menampung

5 buah mobil @ 2,5m2 5x2

= 10,4 nr

il , o m*

= 112,5 m'

20 buah sepeda motor @ 2,5 m2

- 20x2,5 m2 = 50 m'

Total luas 162,5 m2

Total luas ruang fasilitas pengelola :

"Hall - 0y,30 m-

Ruang pimpinan/kepala

Ruang tamu

08,52 m

- 28,40 m2
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Ruang-ruang Kaur TU, kesehatan,

bendahara, dll = 17,04 m2

Ruang diskusi/musyawarah = 56,80 m2

Ruang perpustakaan = 28,40 m2

Ruang laboratorium = 28,00 m2

Dapur = 12,00 m2

Lavatory = 10,40 m2

Gudang = 20,00 m2

Parkir pengelola = 162,50 m2

Total luas = 381,36 m2

b. Fasilitas Pelayanan

- Parkir pengunjung

Diasumsikan tiap hari rata-rata, dikun-

jungi 300 orang - 600 orang.

Diambil rata-rata ± 500 orang.

Area parkir diperhitungkan untuk

. Parkir bus

. Parkir mobil

. Parkir sepeda motor

Kapasitas diperhitungkan 6 bus, dengan

perincian :

. 3 bus karya wisata (pelajar)

. 1 bus wisatawan asing

. 2 bus dari luar kota

Jumlah pengunjung yang menggunakan bus
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= 6 x 48 = 288 orang.

Jadi jumlah pengujung yang tidak mengguna

kan bus = 500 - 288 = 212 orang

1 tempat parkir mobil untuk 5 orang pen

gunjung jadi jumlah mobil pengunjung =

212 : 5 = 42,4

dibulatkan menjadi 43 mobil.

Jumlah motor diperkirakan 50 % dari jumlah

mobil = 21,5 dibulatkan menjadi 22 motor.

Standart = 30 m2/l bus

24 ma/mobil

30 m2/motor

Luas area parkir untuk pengunjung -

. Bus = 6 x 30 m2 = 180 m2

. Mobil = 43 x 24 m2 = 1.032 m2

. Motor = 22 x 2 m2 = 44 m2

Jumlah total = 1.256 m2

Pos jaga

Pintu masuk dan keluar

dibutuhkan 2 pos jaga

@ 4 m2 = 8 m2

Loket/foyer

Kapasitas = 500 pengunjung/penonton loket

karcis dilayani oleh 2 orang dengan jumlah

loket 2 ruangan.



Standart

Luas

0,1 m2/pengunjung

4 m2/loket

Foyer 500 x 0,1 m2 =

Loket 2 x 4 m2 =
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50 m2

8 m2

Jumlah Total = 58 m2

Hall Entrance

Kapasitas = 500 pengunjung

Standart = 0,465 m2/orang dalam keadaan

bergerak

Luas = 500 x 0,465 m2 = 232,5 m2

Restoran / Kantin

Diasumsikan melayani pengunjung secara

bergantian, tiap periode maksimal 100

orang :

Standart = 1,4 m2 / orang

3 Restoran kapasitas 20 orang

= 60 x 1,4 m2 = 84 m*

4 kantin kapasitas 10 orang

= 40 x 1,4 m2 = 56 m2

Total luas = 140 m2.

Pesanggrahan / Penginapan.

. Diasumsikan untuk pengunjung yang mengi-

nap 20% dari jumlah rata-rata pengun

jung yang datang.
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= 300x 20 : 100 = 60 orang

standart = 3,7 m2 /tempat tidur 1

ruang tidur berisi 2

tempat tidur.

Luas =60 : 2 x (2 x 3,7 m2)

= 222 m2

Lavatory

Kapasitas = 2 tempat tidur memer

lukan 1 lavatory,

terdiri dari 1 wc, 1

washtafil, 1 shower.

Jumlah ruang tidur =

30 buah

Standart = 2,4 m2/WC

1,2 m2 / washtafil

1 m2 / shower.

Luas = 30 x 4,6 m2 = 138 m2

Ruang Tamu

Kapasitas = 15 Orang

Standart = r. penerima = 37 m2

r. tunggu = 18,5 m2

Luas = 55,5 m2

Ruang Makan

Kapasitas = 100 orang

Standart = 1,33 m2(+ 50% sirkulasi)

Luas = 133 m2
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Total luas Penginapan/Pesanggrahan

adalah = 548,5 m2

Toko Cinderamata/ Kios Art Shop.

Diasumsikan ada 10 kios cinderamata.

Kapasitas = Luas tiap unit diasum

sikan = 36 m2

Standart = 10 x 36 m2

Luas = 10 x 36 m2 = 360 m2

Musholla

Diasumsikan melayani pengunjung secara

bergantian, tiap periode maksimal 50 orang

Standart = 1,5 m2/ orang

Luas = 50 x 1,5 m2 = 75 m2

KM/WC umum

1 unit Lavatory = 10,4 m2

dibutuhkan 4 unit untuk melayani kebutu

han pengunjung.

4 x 10,4 m2 = 41,6 m2

Total luas Ruang Fasilitas Pelayanan :

Parkir Pengunjung

Pos jaga

Loket/Foyer

Hall Entrance

Restoran/Kantin

Pesanggrahan/Penginapan

Toko Cinderamata

= 1256 m2

8 m2

58 m2

= 232,5 m2

= 140 m2

= 548,5 m2

= 360 m2



- Musholla = 75 m2

- KM/WC = 41,6 m 2
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Luas Total = 2719,6 m2

c. Fasilitas Rekreasi.

- Plaza

Kapasitas = Merupakan ruang terbuka

yang berfungsi sebagai

pengikat, penerima pengun

jung bersafari gajah.

Diasumsikan manampung 200

orang.

Standart = ± 2,5 m2/orang (secara

santai)

Luas = 200 x 2,5 m2 = 500 m2

- Jalan setapak dan Taman diasumsikan luas -

20.000 m2

- Shelter.

. Diasumsikan 1 shelter dapat memuat 6

orang.

. Diasumsikan menampung 200 orang.

= 200 : 6 = 33 buah shelter

. Luas 1 shelter diasumsikan = 9 m2

. Jadi luas untuk 33 shelter = 33 x 9 m2 =

297 m2
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- Gardu Pandang.

Kapasitas 6 orang, diasumsikan melayani

pengunjung secara bergantian.

Luas Gardu Pandang = 9 m2

Jumlahnya, diasumsikan 4 buah.

Jadi luas Gardu Pandang = 4 x 9 m2 = 36 m2

Total Luas Fasilitas Rekreasi adalah =

20.833 m2

d. Fasilitas Atraksi / Pelatihan.

- Stadion Bola Gajah.

Diasumsikan untuk kapasitas 1000 orang.

Standart = kapasitas optimum 0,78 m2/

orang

Luas = 1000 x 0,78 m2 = 780 m2

. Lapangan Sepak Bola Gajah.

Jumlah pemain (gajah) = 22 ekor

Standart = untuk 1 ekor gajah = 5m2

Luas = 22 x 5 m2 = 110 m2

. Lavatory penonton .

Standart = untuk 1000 orang diperlukan

pria : 2 WC, 3 washtafel, 5

urinior,

Wanita : 5 WC, 5 washtafel.

0,8 m2 / 1 urinior

0,6 m2 / 1 washtafel
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2 m2 / WC

Luas = Pria =2x2m2+3x 0,6 +

5 x 0,8 = 138 m2

= 9,8 m2

Wanita = 5x2 + 5x0,6 m2

= 13 m2

Luas total = 22,8 m2

Jadi luas keseluruhan untuk stadion Bola

gajah = ± 912,8 m2.

Ruang Pertunjukan / Atraksi Gajah

. Diasumsikan untuk 1000 penonton.

Standart = kapasitas optimum 0,78

m2/orang

Luas = 1000 x 0,78 m2

. Atraksi / pertunjukan gajah.

Diasumsikan 15 gajah atraksi

Standart = 1 ekor gajah = 5 m2

Luas = 15 x 5 m2

= 75 m2

Luas total = 780 m2 + 75 m2 = 855 m2

Kolam Mandi Gajah.

Diasumsikan dapat menampung ± 100 ekor

gajah

1 ekor gajah = 5 m2

Luas = 100 x 5 m2 = 500 m2
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Luas kolam mandi gajah dibagi 2 buah kolam

menjadi 250 m2.

- Kandang Gajah.

Diasumsikan dapat menampung ± 100 ekor

gajah.

Diasumsikan - 5 buah Kandang Gajah.

@ berisi 20 ekor gajah.

1 ekor gajah = 5 m2

1 kandang 20 ekor gajah = 100 m2

Jadi luas untuk 5 buah kandang gajah =

5 x 100 m2 = 500 m2

- Pusat Kesehatan Gajah.

.Diasumsikan untuk ruang kerja dengan stan

dart luasan 2,84 m2/orang.

2 orang dokter hewan + 1 perawat = 3 orang

3 x 2,84 m2 = 8,52 m2.

.Gaj ah.

Diasumsikan untuk 2 ekor gajah

= 2 x 5 m2 = 10 m2

Jadi ruang untuk Pusat Kesehatan Gajah

adalah = 18,52 m2.

- Pertambatan Gajah.

Diasumsikan untuk 100 ekor gajah 1 ekor

gajah memerlukan luasan 5 m2

Jadi luas untuk pertambatan gajah

= 100 x 5 m2 = 500 m2
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- Ruang Pelatihan dan Pendidikan Gajah.

Diasumsikan untuk 50 ekor gajah 1 ekor

gajah memerlukan luasan 5 m2.

Jadi luas untuk ruang Pelatihan dan Pen

didikan Gajah = 50 x 5 m2 = 250 m2

Jadi luas total untuk Fasilitas Atraksi dan

Pelatihan adalah :

- Stadion Bola Gajah

- Atraksi gajah

- Kolam Mandi Gajah

- Kandang Gajah

- Pusat Kesehatan Gajah

- Pertambatan Gajah

- Ruang Pelatihan dan

Pendidikan Gajah = 250 m2

Jadi Luas Total = 2536,32 m2

e. Fasilitas Pemukiman Pawang / Barak Pawang.

- Ruang Tamu.

Kapasitas = 15 orang

Standart = rg. penerima = 37 m2

rg. tunggu = 18,5 m2

Luas = 55,5 m2

- Ruang Tidur.

Kapasitas = 100 orang

= 912,8 m2

= 855 m2

= 500 m2

- 500 m2

= 18,52 m2

= 500 m2
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Standart = 3,7 m2/ tempat tidur 1

ruang tidur berisi 2 tempat tidur, untuk

mendapatkan efisiensi ruang digunakan

tempat tidur bersusun.

Luas = 100 : 4 (2 x 3,7 m2) = 227,5 m2

Ruang Diskusi / Musyawarah.

Kapasitas = diasumsikan 50 orang

= 2,5 m2/ orang

= 20 x 2,5 m2 = 125 m2

Standart

Luas

Gudang.

Kapasitas

mal ± 15 m2

Standart

Ruang Makan

Kapasitas

Standart

Luas

Dapur.

Standart = diasumsikan 40% ruang makan

Luas = 40 : 100 x 134 m2

= 54 m2

Kamar Mandi / WC / Lavatory.

Kapasitas = 2 tempat tidur memerlukan 1

lavatory terdiri dari :

2 WC, 2 washtafel, 2 shower

jumlah ruang tidur = 25 ruang

= Luas yang dibutuhkan mini-

= diambil luas 20 m2

= 100 orang

= 1,33 m2 ( + 50% sirkulasi)

= 134 m2



Standart = 2,5 m2 / WC

0,8 m2 / washtafel

1 m2 / shower

Luas = 25 : 2 x 8,6 = 111,8 m5

dibulatkan menjadi = 112 m2

Jadi Luas Total Fasilitas Pemukiman / Barak

Pawang adalah :

Ruang Tamu = 55,5 m2

Ruang Tidur = 227,5 m2

Ruang Diskusi = 125 m2

Ruang Perpustakaan = 50 m2

Gudang = 20 m2

Ruang Makan = 124 m2

Dapur - 54 m2

KM/WC/Lavatory = 112 m2

Jumlah Total = 778 m2

Rekapitulasi Luas Ruang =

a. Fasilitas Pengelola = 381,36 m2

b. Fasilitas Pelayanan = 2.719,6 m2

c. Fasilitas Rekreasi = 20.833 m2

d. Fasilitas Atraksi/Pelatihan = 3.536 m2

e. Fasilitas Pemukiman Pawang/

Barak Pawang = 778 m2

,2
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Total luas ruang = 28.248 m2
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- Pendekatan kebutuhan luas minimal site

.Total luas ruang yang dibutuhkan

= 28.248m2

.Kebutuhan sirkulasi 20%

20% x 28.248 m2 = 5.650 m2

Total luas = 33.898 m2

.Building coverage 60%, maka luas

minimal site adalah :

100 : 60 x 33.898 m2 = 56.497 m2.

5.2.3. Tata Ruang

Tata ruang yang terjadi merupakan rangk-

aian unsur yang saling mengkait dan saling

mempengaruhi. Untur-unsur tersebut adalah :

a. Pola Kegiatan.

- adanya kemungkinan "closs activity"' maka

faktor pemisahan ruang yang terkontrol

sangat perlu.

- Pola kegiatan sedapat mungkin dapat diop-

timalkan sehingga tercapai tata ruang dan

dimensi sesuai persyaratannya.

b. Elemen Pembentuk Ruang .

Merupakan bidang-bidang pembatas

ruang, yaitu :

- Pembatas ruang dalam : dinding, lantai

dan langit-langit.
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- Pembatas ruang luar : semak tanaman,

dinding, peninggian lantai, pagar dan

sebagainya.

c. Proporsi dan Skala.

Pertimbangan terhadap kapasitas dan

perabot yang diperlukan akan mempengaruhi

perbandingan ukuran yang diperlukan.

d. Efisiensi dan Efektifitas.

Adalah banyak macam kegiatan dalam

ruang yang memerlukan wadah yang mampu

menampung aktivitasnya sehingga dibutuhkan

efisiensi dan efektifitas dalam penataan

ruang.

e. Fleksibilitas.

Merupakan penyesuaian dari bentuk yang

didapat dari pola kegiatan untuk digabung-

kan dalam kelompok ruang, untuk digabungkan

dalam kelompok ruang yang tidak kaku dan

berkarakter dinamis.

5.2.4. Penampilan Ruang.

a. Tuntutan Ruang.

- Karakter kegiatan menuntut suasana yang

riang, jelas, dinamis, atraktif, rekrea

tif. Hal ini dapat dicerminkan pada

penampilan ruangnya.
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- Dengan rutinitas kegiatan, maka penam

pilan ruang yang menyegarkan dan menye-

nangkan akan lebih membantu pelaksanaan/

mendukung kegiatan.

b. Stabilitas Ruang.

- "Emotional need" yaitu kebutuhan akan

perasaan dan suasana yang diinginkan oleh

pelaku kegiatan.

- "Phisical need" yaitu kebutuhan akan

ketenangan dan kenyamanan dan sebagainya.

c. Warna.

Warna memberi peran penting terutama pada

penampilan bidang ruang, karena sangat

memberikan sugesti dan kesan suasana ruang.

Tiap warna mempunyai efek psikologi sen-

diri-sendiri. Untuk ruang yang membutuhkan

suasana riang, ringan dan bersih, dipakai

warna terang. Sedang bagi ruang yang

membutuhkan suasana sejuk dan tenang dipa

kai warna-warna redup.
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d. Tektur/bentuk permukaan bidang.

Sebagai unsur penampilan ruang, pe-

milihan tektur harus sesuai dengan fungsi

dan kebutuhannya, sehingga kesan yang

ditimbulkan :

- Tektur halus/rata, berombak/lengkung

berkesan lunak, lembut, santai.

- Tektur tajam, keras, kasar berkesan agre

sif, tegas dan aktif.

Perlu dipertimbangkan pula faktor kemuda-

han perawatan dan pembersihannya.

e. Proporsi dan skala :

Proporsi adalah perbandingan komposisi

atau keadaan tertentu. Skala adalah angka

yang menunjukkan perbandingan.

Pada Pusat Latihan Gajah harus dipertim

bangkan :
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- Pelaku kegiatan dalam ruang.

- Kapasita pelaku

- Sifat kegiatan dan persyaratan yang ada.

Proporsi dan skala secara tidak langsung

akan mempengaruhi besaran ruang yang dida-

sarkan pada perhitungan kapasitas yang

disediakan.

5.2.5. Bentuk Dasar Ruang.

a. Dasar Pertimbangan.

Bentuk dasar ruang perlu dipertimbang

kan agar dapat berperan sesuai fungsinya.

Dasar pertimbangan yang dipakai adalah :

- Kesesuaian bentuk dasar ruang dengan

karakteristik kegiatan.

- Tuntutan pelayanan fungsional dan ekpre-

sional.

- Efektifitas dan efisiensi penggunaan

ruang.

- Kemudahan perawatan.

- Fleksibilitas penggabungan ruang.
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b. Macam bentuk dasar dan sifatnya :

~<&m8>< - tuntutan fisik terpenuhi
- efektifitas dan efiseiensi

ruang kurang

^HIP* _ sistem perawatan terpenuhi
- fleksibilitas kurang

&Wc&.

j^i&Wl.&Diyfi&l&.iK'M'.'K'X'.'M*

- tuntutan fisik kurang
- efektifitas dan efisiensi

||1111||||§|§ ruang terpenuhi
^^^^^^^ - sistem perawatan terpenuhi

_ fXeksibilitas terpenuhi

- tuntutan fisik terpenuhi
- efektifitas dan efisiensi

ruang kurang
- sistem perawatan kurang
- fleksibilitas terpenuhi
- tuntutan fisik kurang

dan efisiensi

awatan kurang
itas kurang

Dipilih bentuk dasar segi empat. Untuk memenuhi

tuntutan fisik yang berkarakter dinamis dan

dapat dimodifikasi bentuk secara rekreatif dan

atraktif misal: dari segi empat dimodifikasi

menjadi segi banyak beraturan.

.,»e»3«e«««9»o&Ky>. *_ ^ segi banyak beraturan
H,. kesan: ramai, atraktif,

menyebar tidak beraturan.

••MfSK'K'K'M'MfKfKi**

5.3. Pendekatan Konsep Dasar Fisik Bangunan.

5.3.1. Orientasi Bangunan.

a. Dasar Pertimbangan :

- Situasi kondisi lokasi

- Norma lingkungan



118

- Kemudahan dan keamanan pencapaian

- Jangkauan pandang pengamat di luar lokasi

b. Kriteria penentuan :

- Orientasi bangunan harus menyesuaikan

dengan situasi kondisi lokasi mengingat

kokasi merupakan suatu komplek kesatuan

antara beberapa kegiatan.

- Orientasi bangunan harus memperhatikan

norma lingkungan, mengingat lokasi mem

punyai karakter adat yang masih diperta-

hankan.

- Orientasi bangunan menjamin kemudahan

dan keamanan pencapaian dari luar site.

- Orientasi bangunan diusahakan berada

dalam jangkauan pandang orang dari jalur

sirkulasi.

5.3.2. Ungkapan Fisik/Penampakan Bentuk Bangunan.

Diharapkan akan mendapatkan bentuk fisik

bangunan yang tepat bagi Pusat Latihan Gajah

Way-Kambas dengan memperhatikan kegiatan di

dalamnya dan karakter lingkungannya. Bentuk

bangunan yang kokoh, kuat, terbuka yang men-

cerminkan identitas bangunan Pusat Latihan

Gajah dapat diwujudkan dengan pertimbangan

faktor-faktor yang berpengaruh, yaitu :
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Bentuk Fisik Bangunan secara keseluruhan

bersifat menarik perhatian pengunjung/atrak-

tif sebagai upaya menyerap pengunjung ke

dalamnya.

Menampilkan suasana yang jelas, teratur dan

dinamis dengan pengarahan yang jelas dan

terarah, tidak menampilkan kesan berbelit

dengan pencapaian yang mudah.

Ungkapan bentuk bangunan mencerminkan ungka

pan pemusatan kegiatan Pelatihan dan Pendid

ikan Gajah yang bersifat rekreatif.

Kesan kesesuaian dan keharmonisan terhadap

penggunaan ruang-ruang luar dapat dicapai

dengan penggunaan bentuk elemen lansekap,

warna, tektur dan simbol-simbol yang menun-

jang.

Ungkapan bentuk bangunan yang terjadi dise-

laraskan dengan karakter lingkungan seki

tar, sehingga kehadirannya mendukung karak

ter yang ada.

Bentuk bangunan diselaraskan dengan keadaan

klimatologis, yaitu tropik sehingga dapat

menanggulangi pengaruh yang terjadi.

Ungkapan Fisik/Penampilan bentuk bangunan di

Pusat Latihan Gajah Wau-Kambas dapat dipero-

leh dari gabungan antara pendekatan arsitek-
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tur tropis dan pendekatan arsitektur tradi-

sional Lampung (rumah panggung) yang mampu

menampilkan kesan atraktif, rekreatif.

5.3.3. Sistem Struktur

Pemilihan struktur pada bangunan Pusat

Latihan Gajah Way-Kambas didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Kriteria Pemilihan

- Pemilihan jenis struktur yang dapat

mendukung bentang lebar.

- Sistem pelaksanaan dengan teknis konven-

sional dan modern.

- Pemeliharaan mudah, mengingat tinggi dan

luas bangunan.

- Pertimbangan iklim setempat.

- Sistem struktur harus sesuai dengan jenis

dan fungsi bangunan sehingga mampu mena-

han efek pembebanan yang terjadi.

- Sistem struktur bangunan diharapkan

mendukung terbentuknya penampilan bangu

nan .

b. Persyaratan Dasar

- Keseimbangan, kekakuan, kekuatan dan daya

tahan terhadap gangguan alam, seperti

gempa, angin dan kebakaran.

- Penyesuaian terhadap tata letak bangunan
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dan sistem pelaksanaannya.

- Estetika.

- Faktor daya dukung tanah pada lokasi

terpilih.

Berdasarkan kriteria pemilihan dan per

syaratan dasar tersebut, maka dapat ditentukan

untuk bangunan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas

digunakan sistem struktur advance/modern yang

memungkinkan struktur dengan bentang lebar.

Adapun kemungkinan struktur advance yang dapat

diterapkan pada Pusat Latihan Gajah Way-Kambas

antara lain :

- Struktur rangka ruang (space frame struc

ture)

- Struktur lipat (foded plate structure)

- Struktur cangkang (shell structure)

- Struktur kabel jaringan.

Ada beberapa macam bahan konstruksi yang

memungkinkan digunakan :

- Baja

- Beton.
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5.4. Pendekatan Konsep Dasar Pengolahan Tapak

5.4.1. Pendekatan pola pencapaian

Pencapaian Kesatuan ruang atau suatu

kegiatan tergantung pada jenis kegiatan dan

tujuan dari pemakai bangunan tersebut.

a. Dasar pertimbangan :

- Rekreatif = Tidak tergesa-gesa

- Berliku = Menikmati suasana, view

- Kebebasan/petualangan = jalan kaki

- Informasi-edukatif = Kontinyuitas urutan

- Proses pergerakan aliran = bertahap /

langsung

- Jarak + Jauh sedikit tidak menjadi masa

lah

- Situasi pengiring pergerakan = kejelasan

tujuan kenikmatan udara dan penekanan

- Kelancaran = lebar jalur

- Keamanan = naik turun, belokan, kemi

ringan, pagar.

b. Batasan jarak pencapaian

Dalam pergerakan jalan kaki, jarak mencapai

adalah 1 1/4 mil, dengan kemampuan menje-

lajahi luas lahan 4,9 mil persegi, selama

30 menit.
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Gambar 4 : Jarak jangkau selama 30 menit

Sifat Pergerakan

jalan kaki

--*-
Berkereta/Berkuda

Jarak jangkau Was
(mil) (mil psg)

-*-
1,25

-¥-

12,5

Pada Pusat Latihan Gajah, semua sifat

pergerakan tersebut bisa diterapkan. Tetapi

untuk mencapai keselarasan dengan rasa

kebebasan, ketenangan dan variasi dalam

kegiatan di Pusat Latihan Gajah, maka

aktifitas dengan berjalan kaki lebih banyak

memberikan kepuasan dan ketuntasan dalam

melakukan kegiatan.

Sebagai konsekuensinya maka setiap jarak

kelelahan harus disediakan ruang peristi-

rahatan.

c. Tahapan

Adanya tahapan disebabkan oleh kondisi

tujuan tak boleh segera dicapai, memerlukan

privacy atau keamanan, memerlukan urutan,

pengawasan, bertujuan untuk mendramatisir

suasana. Atas dasar pertimbangan ini pen-
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capaian dibagi menjadi : pencapaian lang

sung, dan tak langsung.

Gambar 5 : Pencapaian langsung dan tidak

langsung.

Pencapaian
Langsung

Pencapaian
tak langsung
Misal: sebe-

lum sampai ke
tujuan mela
lui 4 tahap

d. Kontinyuitas

Dalam fungsi rekreasi pada Pusat Latihan

Gajah, kontinyuitas merupakan salah satu

unsur pengendali terhadap kapasitas ruang.

Sifat ruang (fungsi) sebagai tujuan akan

berubah menjadi bersifat transisi untuk

mencapai tujuan lainnya.

Pada type pergerakan berjalan kaki atau pun

mengalami pergantian sarana pergerakan

diawal kegiatan, kesamaan zone penerimaan

dan pelepasan menjadi penting. Hal ini

mendasari pola sistem pencapaian berkelan-

jutan yang berbentuk kurva tertutup.
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Gambar 6: Pola sistem pencapaian berlan-

jutan berbentuk lingkaran tertutup

B

Entrance terputus
#^

Entrance Berlanjut

Dalam Gambar nampak bahwa, type B lebih

menguntungkan, karena kontinyuitasnya tak

terputus.

e. Kelancaran

Ciri rekreatif dalam pergerakan terutama

adalah "kesantaian". Oleh karena itu ukuran

kelancaran pencapaian bukan mengarah pada

kecepatan gerakannya tetapi segi kelelu-

asaannya.

Untuk menjamin keleluasaan gerak, didekati

dengan cara memperlebar jalur, memberikan

percabangan-percabangan yang menyatu kemba

li, dan memberikan penampung-penampung

sementara, seperti : area terbuka, peristi-

rahatan, atau obyek selingan.
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f. Kejelasan tujuan

Peranan kejelasan akan memberikan kepastian

terhadap tujuan yang menjadi pilihan.

Pendekatan untuk mencapai kejelasan tujuan,

antara lain :

- Menciptaka.ii "penekanan" terhadap ungkapan

fisik fungsi yang menjadi tujuan, dan

mengusahakan kebebasan pandangan terha-

dapnya.

- Memberikan tanda-tanda lingkungan, berupa

ruang terbuka, view specifik, simpul

lintasan, gerbang, tugu, patung, dinding,

atau lainnya, yang diatur di sekitar

jalur pencapaian tujuan.

- Memberikan kelengkapan jalan, seperti :

label petunjuk arah, perluasan jalur,

atau pagar jalan.

g. Kriteria penentuan

- Pencapaian dari luar ke dalam tapak

diusahakan mudah, cepat tidak mengganggu

sirkulasi sekitar.

- Ditinjau dari pihak pengunjung, maka pola

pencapaian dalam Pusat Latihan Gajah

diusahakan tidak membingungkan, urut dan

menerapkan variasi yang tepat antara

kelompok kegiatan yang akan dicapai.
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- Ditinjau dari pihak pengelola, maka

pencapaian yang merata antara kelompok

kegiatan sangat diutamakan.

5.4.2. Pendekatan Pola Sirkulasi

Pada kenyataan pembangunannya, sistem

sirkulasi senantiasa berubah seiring dengan

perkembangan perancangan sistem ruang. Hal ini

mengakibatkan adanya percabangan - percabangan

baru dalam pola lintasan sirkulasi. Untuk

mengatasi kemungkinan timbulnya kekacauan

tentang arah, hirarki, kontinyuitas, serta

keselarasan lingkungan, maka perlu adanya

pertimbangan penerapan yang tepat dalam sistem

pengorganisasiannya.



128

Gambar 7 : Organisasi teknis sistem sirkulasi

LINIER -Derajadsuasana: berirama
1 -Efektifitas Tempat :

relatif
-Kemungkinan monoton
perlu variasi, cocok
untuk fungsi souvenir,
bagian kontur sedang.

GRID
2 - Efektifitas lahan

- Kesamaan sifat suasana
- Tujuan bebas/banyak pilihan

terbagi-bagi, perlu ada
hirarki

- Cocok pada bagian rata,
zona perumahan

RADIAL
3 - Terpusat/menyebar

- Banyak ruang mati berpola
- Perbedaan derajad suasana

semakin ketengah semakin
menonjol/penting

- Untuk simpul lintasan
banyak pilihan/membingung-
kan

- Cocok untuk pusat pelayanan
ORGANIS
4 - Pola yang berkembang bebas

perlu pengendalian
- Variasi VIEW bisa berubah

drastis
- Penyesuaian dengan kontur

kuat
- Kesan petualangan -> cocok

untuk pejalan kaki
- Harmonis pada taman/Natural

a. Prinsip konsepsi :

- Urutan : penyesuaian tenia (sistematik)

- Pola : organis, menyesuaikan konturzoming

- Kelancaran : leluasa

- Keamanan: menghindari gangguan/kecelakaan

- Kejelasan : memberikan pengarah

b. Pendekatan

- Pengelompokan kegiatan

- Pengaturan pencapaian berurutan

- Pelebaran jalur
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- pemanfaatan simbol, elemen dekorasi dan

titik perhatian.

c. Pertimbangan

- Topografi

- Letak ruang

- Jumlah pemakai jalur-bentuk kegiatan

pergerakan

- kesan simbolis bentuk/visual

- Pemanfaatan elemen alamiah.

5.4.3. Pendekatan Pola Lansekap

a. Kriteria penentuan

Ditinjau dari fungsinya maka lansekap

diharapkan ber fungsi sebagai :

- Fungsi estetis

memberikan nilai keindahan melalui kompo-

sisi ukuran, warna dan jenis tumbuhan.

Juga sebagai unsur alih pandang/suasana

untuk menetralisir kejemuan yang dialami

pengunjung.

- Fungsi teknis :

Lansekap berfungsi sebagai pelindung bagi

tanah, bangunan dan manusia terhadap

pengaruh alam yang berlebihan, yaitu :

. menahan dan mereduksi panas sinar
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matahari

. menahan dan mereduksi kikisan air hujan

. menahan hembusan angin

. menahan hamburan debu.

- Fungsi pendukung kegiatan :

Lansekap berfungsi sebagai pendukung

kelancaran kegiatan, yaitu sebagai :

. pembatas ruang gerak

. pengarah jalur sirkulasi pengunjung

. pembatas pandang.

b. Studi Pendekatan

Elemen-elemen Lansekap dapat dimanfaatkan

untuk mendukung perancangan ruang luar :

- Rumput sebagai elemen penyejuk

v •>^tu'
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- Pohon sebagai elemen peneduh
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- Pohon sebagai elemen pengarah

i^^a*

>SG6 VEN6PMII

S<36 VEMB&TAS S,
HEW6ARAH 5.RKU.AS/"
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Pohon sebagai elemen pembatas

Wf#n^UUl£lUI\llUU\lUinnv[lU!uui»"i"'»

— Pohon sebagai penahan erosi



134

- Pedestrian

lansekap sebagai unsur pengikat kelompok

aktifitas dan unsur alih suasana

7 LANDSC/ffXT SESA6/M
UNSUR VCH6ll<AT K.C--
LPMFOK AknviT/vS £\
unsur AL,h/ suA^/IA
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Penentuan jenis tanaman :

- Tanaman rendah sebagai pelapis tanah/truf

planting

- Tanaman semak rendah sebagai ground cover,

pembatas dan pengarah sirkulasi

- Tanaman sebak tinggi sebagai pembatas ruang

pandang.

- Tanaman pohon sebagai pelindung

- Pemakaian semua jenis di atas untuk sautu

komposisi estetis.

5.4.4. Pendekatan Pola Tata Ruang Luar

Alternatif pola ruang adalah pada masa

tunggal atau gubahan massa, pola satu lantai

atau pola banyak lantai untuk beberapa macam

alternatif, yaitu : Pola terpusat, pola lini-

er, pola radial atau pola cluster yang masing-

masing mempunyai karakter tersendiri.

j j&fcs,,, < "a-

Pola Terpusat

- Orientasi tertutup
- Pengaturan ke da

lam site-sulit

- Pengawasan mudah

Pola Linier

- Arah sirkulasi jelas
- Mudah penyesuaian
- Hubungan Kegiatan

Berjauhan



Pola Radial

- Menyebar
- Kurang intim

- Pengelompokan
kegiatan jelas

:«?«
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mm
Pola Cluster

- Pengelompokan Kegi
atan jelas

- Lebih bebas/non
formil

- Pengawasan mudah

Sumber : Form. Space and Order; DK Ching

Pemeliharaan pola tata ruang luar berdasarkan

tuntutan fungsional dan ekspresional yang

ingin dicapai.

5.5. Pendekatan Konsep Dasar Pola Gubahan Massa

5.5.1. Pendekatan jenis Massa

a. Dasar Pertimbangan

- Karakter kegiatan

- Tingkat kekompakan kegiatan

- Tingkat pelaksanaan kegiatan

- Kemudahan pengendalian kegiatan

b. Kriteria penentuan

- Kegiatan yang akan ditampung merupakan

kegiatan majemuk, terdiri dari beberapa

kelompok kegiatan, masing-masing kelompok
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menuntut persyaratan tersendiri jenis

massa yang terpilih harus mampu mengatasi

keadaan ini.

- Jenis massa yang diterapkan harus mendu

kung kemudahan pelaksanaan kegiatan oleh

masing-masing pelakunya. Kemudahan di

sini akan terwujud apabila pengunjung

dengan cepat mampu membedakan tiap kelom

pok aktifitas.

- Dengan pengelompokan kegiatan yang jelas

maka akan mempermudah pengelola dalam

mengontrol seluruh operasional kegiatan.

c. Studi pendekatan

- Dengan meninjau pengelompokan kegiatan

dengan masing-masing tuntutannya, maka

jenis massa yang mendukung keadaan ini

adalah jenis massa majemuk (multi massa).

- Dengan massa majemuk memungkinkan dilaku

kan pengelompokan kegiatan yang diingin-

kan sehingga membantu mempermudah pemaha-

irian penunjung, dan akhirnya mempermudah

dalam pelaksanaannya.

- Dengan kelompok massa yang jelas akan

mempermudah pengontrolan operasional

kegiatan.
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d. Penentuan jenis massa

Dengan melihat studi pendekatan tersebut

maka jenis massa yang tepat adalah jenis

massa majemuk.

5.5.2. Pendekatan Pengelompokan Massa

a. Dasar pertimbangan

Dasar pertimbangan utama dalam penentuan

pengelompokan massa adalah ;

pengeompokan niajQg/kebutuhan ruang (Bab

III, 3.1.3. hal 69)

b. Kriteria penentuan

Pengelompokan massa yang terjadi harus

sesuai dengan pengelompokan ruang yang

telah dilakukan yaitu :

- kelompok ruang pengelola

- Fasilitas pengelola

- kelompok ruang fasilitas pelayanan

- kelompok ruang fasilitas rekreasi

- kelompok ruang fasilitas atraksi dan

pelatihan

- Kelompok ruang pemukiman pelindung/barak

pawang.

c. Penentuan pengelompokan massa :

Berdasarkan kriteria penentuan, maka penge

lompokan massa yang terjadi adalah : (lihat

BAB III, 3.1.3. hal. 69 - 70).
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5.5.3. Pendekatan Pola Gubahan Massa

a. Dasar pertimbangan

Pendekatan penentuan pola gubahan massa

dipertimbangkan terhadap :

- Pola tata ruang dalam, meliputi

* Organisasi ruang

* Pengelompokan ruang

* Bentuk dasar ruang

* Pengelompokan massa

- Pola tata ruang luar, meliputi ;

* Pola pencapaian

* Pola sirkulasi

* Orientasi bangunan

* Pola lansekap

- Jenis dan fungsi bangunan

b. Kriteria pendekatan

- Pola gubahan massa harus sesuai dengan

hasil pendekatan pola tata ruang dalam,

yaitu :

* Pengelompokan ruang/kebutuhan ruang

* Organisasi ruang

* pengelompokan massa.

- Pola gubahan massa juga harus mencermin-

kan hasil pendekatan pola tata ruang

luar, yaitu :

* pola pencapaian

* pola sirkulasi
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. Orientasi bangunan

. pola lansekap

- Berdasarkan jenis dan fungsi bangunan

yaitu sebagai wadah kegiatan rekreasi

(pelayanan umum), maka pola gubahan massa

harus bersifat menerima/terbuka .

c. Studi pendekatan penentuan

- Berdasarkan pola tata ruang dalam maka

pola gubahan massa antara kelompok massa

harus mempunyai unsur pengikat yang

berfungsi sebagai :

. penghubung antar kelompok massa dalam

gubahan

. unsur alih suasana dari ruang dalam

. orientasi intern massa bangunan

Berdasarkan fungsi tersebut maka unsur

pengikat biasanya berupa ruang terbuka,

plaza.

- Untuk memenuhi kesan terbuka/menerima

ditempuh :

. Meletakkan ruang terbuka / kelompok

penerima sesuai dengan orientasi bangu

nan .

. Bagian frontal massa bersifat ter

buka / transparan, tidak masif.



HUTAN

141

d. Penentuan Pola Gubahan massa
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Keterangan :

A. Kelompok Penerima/Hal1 Entrance

B. Kelompok Fasilitas pelayanan

C. Kelompok Pengelola

D. Kelompok Space Pengikat/Pendukung

E. Kelompok Area Rekreasi

F. Kelompok Atraksi/Pelatihan Gajah

G. Kelompok Pawang

PI.Parkir Pengunjung

P2.Parkir Pengelola

5.6. Pendekatan Konsep Dasar Utilitas Bangunan

Utilitas bangunan merupakan faktor pendukung

bagi kelancaran berlangsungnya kegiatan dalam bangu

nan .

Tujuan utama pendekatan adalah : memilih sistem

utilitas yang sesuai bagi Pusat Latihan Gajah Way-

Kambas .

1. Dasar Pertimbangan

- fungsi dan jenis ruang

- Jenis kegiatan yang membutuhkan pelayanan utili

tas

- Efisiensi pembiayaan perawatan dan operasional-

nya .

Standart persyaratan penggunaan utilitas.
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2. Kriteria pemilihan

- Sistem utilitas bangunan disesuaikan dengan

tuntutan kegiatan dalam bangunan

- Sistem utilitas diusahakan mempunyai tingkat

kemudahan yang tinggi baik dalam pemasangan

maupun operasionalnya sehingga tercapai efisien

si pembiayaan yang tinggi pula

- Kapasitas yang digunakan disesuaikan dengan

persyaratan standart baik secara kualitatif

maupun kuantitatifnya.

3. Jenis utilitas bangunan yang digunakan

a. Jaringan air bersih

- Fungsi

* Untuk kegiatan service, pemeliharaan dan

perawatan bangunan

* Untuk kegiatan lavatory, km/wc bagian

pengunjung dan pengelola.

* Untuk kebutuhan air minum.

- Perkiraan kebutuhan

* Untuk kegiatan pelayanan publik

= 5 liter/orang/hari

= 500 x 5 1 = 2.500 1/hari

* Untuk kegiatan service = 100 liter/hari

* Untuk kegiatan pengelola

= 5 liter/hari/orang

120 x 5 liter = 600 liter/hari

Total kebutuhan air = 3.200 liter/hari
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- Sistem jaringan

* Sumber utama air didapat dari sumur

dalam/bor

* Distribusi menggunakan sistem gravitasi,

yaitu air dari sumber dipompa naik ke

menara penampung (water reservoir) kemudian

dengan pipa-pipa didistribusikan ke

bagian/ruang yang membutuhkan.

b. Jaringan air kotor

- Sumber air kotor

* Air bekas cuci, mandi, lavatory

* air bekas closet/ wc/tinja

- Sistem jaringan

* Jaringan air kotor dari cuci, mandi, lava

tory dipisahkan dengan jaringan air ktor

dari kloset/tinja

* Jaringan air kotor cuci, mandi dan lavatory

menggunakan saluran buis beton tertanam

dalam tanah dan pipa, dari sumber langsung

masuk ke sumur peresapaan.

* Jaringan air kotor kloset/tinja menggunakan

pipa tertanam da;lam tanah, dari sumber

masuk ke septinctank, kemudian ke sumur

peresapan. jarak septictank ke sumur air

bersih minimal 12 m.

* Denah jaringan utilitas disesuaikan dengan

denah bangunan.
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c. Jaringan air hujan

- Fungsi jaringan

Mencegah agar air hujan tidak menggenang pada

area kegiatan, kemudian mengaturnya untuk

dibuang ke saluran selokan/Riol.

- Sistem jaringan

* Air hujan yang berasal dari atap bangunan

dialirkan melalui pipa PVC menuju saluran

tanah.

* Air hujan yang langsung jatuh ke tanah

ditampung pada saluran-saluran buis beton

baik yang tertanam maupun terbuka untuk

kemudian dialirkan ke seluruh selokan

(Riol)

d. Jaringan pemadam kebakaran

- Fungsi

Mencegah kebakaran yang mungkin terjadi

akibat :

* Kelalaian pelaku kegiatan

* Konseling aliran listrik

* Bahan bakar pada ruang-ruang service

* Kompor/petir.

- Sistem jaringan

* Media utama adalah air, mengingat bahan ini

mudah didapat dan murah harganya.

* Air diambil dari water reservoir dipindah-

kan ke tangki pemadam dengan tekanan ter-

tentu.
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* Dari tangki dihubungkan dengan pipa ke Fire

Bok/hydrant yang ditempatkan pada tempat-

tempat tertentu yang mudah dijangkau.

* Dalam ifre box diletakkan selang untuk

mendekatkan noosle ke lokasi kebakaran.

e. Jaringan listrik

- Fungsi

* Untuk penerangan seluruh komplek bangunan,

baik dalam ruang maupun luar ruang.

* Untuk sumber tenaga pada alat-alat service

atau alat pendukung lainnya.

- Sistem jaringan

* Sumber arus utama berasal dari jaringan

Perusahan Listrik Negara (PLN) dengan

sumber cadangan generator

* Arus dari jaringan PLN dialirkan ke ruang

panel induk, kemudian didistribusikan ke

ruang yang membutuhkan

* Jenis kabel disesuaikan dengan besarnya

arus yang melaluinya dengan standart kuali-

tas pasar.


