
BAB VI

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

6.1. Konsep Pengembangan

Konsep dasar Pengembangan Pusat Latihan Gajah Way-

Kambas sebagai pendukung kepariwisataan Lampung

berdasarkan pada jenis, fungsi dan ungkapan fisik

bangunan tersebut berada.

a. Dari segi jenis bangunan :

Merupakan bangunan-bangunan non formal yang

berfungsi sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan

gajah, sehingga mampu memberikan daya-tarik

wisata, dengan tuntutan pelayanan yang rekrea

tif, komunikatif, dan atraktif.

b. Dari segi fungsi bangunan :

Sebagai wadah kegiatan Pelatihan dan Pendidikan

Gajah untuk menunjang pengembangan kepariwisa

taan di Lampung pada khususnya dan kepariwisa

taan Nasional pada umumnya.

Jadi kegiatan yang menunjang kepariwisataan

lebih diutamakan.

c. Dari segi ungkapan fisik

- untuk memancing minat pengunjung dituntut

perwujudan fisik bangunan yang menarik/atrak-

tif, rekreatif, unsur alamiah dan terbuka.
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- Perwujudan fisik bangunan tidak mengabaikan

identitas/karakter fisik dan non fisik ling

kungan .

6.2. Konsep Perencanaan

6.2.1. Lokasi.

- Lokasi terletak pada zone pemanfaatan di

Kawasan Taman Nasional Way-Kambas.

- Lokasi mempunyai unsur pendukung bagi ke-

langsungan obyek, yaitu :

. Kegiatan pelatihan dan pendidikan gajah.

. Kegiatan rekreasi.

. Sarana dan transportasi yang mudah, dan

mendukung kemudahan pencapaian.

. Tidak terlalu jauh dengan zone penyangga,

yang banyak terdapat daerah hunian/pemuki-

man dan pusat kota (peta terlampir di

lampiran).

6.2.2. Site.

- Site harus merupakan unsur yang saling

mendukung dengan unsur yang telah ada maupun

yang terdapat dalam rencana pengembangan

lokasi khususnya dan kota pada umumnya.

- Site diutamakan mempunyai potensi yang

mendukung keberadaan dan kelangsungan obyek,

yaitu :
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. Berada dalam jangkauan ideal.

. Membentuk pola sirkulasi yang mendukung

pola sirkulasi di sekitarnya.

. Site mudah dicapai dari jalur sirkulasi

umum kota maupun lingkungan.

6.3. Konsep Dasar Fisik Ruang

6.3.1. Konsep Dasar Kebutuhan Ruang.

Berdasarkan macam kegiatan yang dijabarkan

pada Bab III, maka didapat konsep kebutuhan

ruang yang perinciannya dapat dilihat pada

bagian 3.3.

Ruang-ruang tersebut dikelompokkan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan :

- berdasar kelompok kegiatan.

- berdasar tingkat keeratan hubungan kegiatan,

pertimbangan psikologis dan pertimbangan

fungsional.

6.3.2. Konsep Dasar Hubungan Ruang.

Berdasarkan analisa pada bagian 3.4., hubungan

ruang dibedakan menjadi :

- hubungan langsung/dekat

- hubungan tidak langsung

- hubungan netral/tidak berhubungan secara

langsung.
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Bentuk hubungan tersebut dapat berupa hubungan

pencapaian/sirkulasi secara fisik, dapat pula

berupa hubungan non-fisik dalam arti hubungan

pandangan dan hubungan kegiatan. Hubungan di

atas dapat dibedakan menjadi hubungan antar

fungsi dan hubungan di dalam unit fungsi.

6.3.3. Konsep Dasar Besaran Ruang.

Besaran ruang ini, merupakan ukuran minimal di

dalam penerapannya, (dalam bentuk luasan)

meliputi :

- Luas ruang untuk aktivitas pengelola, beser-

ta seluruh ruang-ruang penunjangnya, yaitu :

381,36 m2 dibulatkan menjadi 381 m2.

- Luas ruang untuk aktivitas pelayanan, beser-

ta seluruh ruang-ruang penunjangnya, seluas

2.719,6 m2 dibulatkan menjadi 2.720 m2.

- Luas ruang untuk aktivitas rekreasi, beserta

pendukungnya seluas 20.833 m2.

- Luas ruang-ruang untuk aktivitas Atraksi dan

Pelatihan beserta ruang-ruang pendukungnya,

seluas 3.536 m2.

- Luas ruang untuk aktivitas pemukiman

pawang/Barak Pawang beserta ruang-ruang

penunjangnya, seluas 778 m2.
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Keseluruhan ruang-ruang pada Pengembangan

Pusat Latihan Gajah Way-Kambas, termasuk untuk

kebutuhan sirkulasi 20% dan kebutuhan untuk

BC. 60% adalah 56.497 m2 atau sekitar ± 5,6 ha

6.3.4. Konsep Dasar Organisasi Ruang.

Penentuan organisasi ruang dipertimbangkan

terhadap.

- Pola aktivitas

- Tingkat hubungan antar ruang

- Struktur organisasi

- Tingkat pencapaian dan sirkulasi

- Pengelompokan fungsi ruang.

a. Organisasi ruang Makro :
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b. Organisasi ruang tiap kelompok aktivitas

- Kelompok aktivitas Pengelola dan Service

SSSSSSiillsj; ifa" 7**^^!

- Kelompok aktivitas pelayanan
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- Kelompok aktivitas Rekreasi
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- Kelompok Aktivitas Pelatihan/Pendidikan

dan Atraksi
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Kelompok aktivitas Pemukiman Pawang/Barak

Pawang.
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6.3.5. Konsep Dasar Bentuk Dasar Ruang

a. Bentuk Dasar Ruang.

Atas dasar bentuk yang sederhana namun

tidak monoton, dan atas dasar fleksibilitas

maka, dipilih bentuk dasar segiempat.

Modifikasi bentuk dilakukan secara rekrea

tif, atraktif dalam memberikan kesesuaian

dengan karakter kegiatan yang aktif dina

mis .
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Modifikasi Bentuk Ruang
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b. Tata Ruang Dalam.

Penataan ruang dalam diwujudkan dalam

bidang/elemen pembatas ruang yang didapat

berperan sebagai pencipta ekspresi/suasana

psikologis disamping perannya dalam peme-

nuhan fungsi.

Elemen tata ruang dalam meliputi :

- Bidang elemen vertikal/dinding

dinding yang berkesan terbuka dan alami.

- Pemakaian pembukaan-pembukaan untuk

menciptakan keseimbangan pandangan dan

menampilkan suasana ruang luar.
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- Bidang elemen lantai.

. Rancangan pola lantai disesuaikan

dengan modui dasar dan modifikasi serta

tuntutan fungsi masing-masing aktivi

tas .
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. Perbedaan ketinggian lantai :

• pembatas kegiatan

• memberi suasana dinamis tidak monoton

- Bidang elemen langit-langit

. Pola bertektur atau bergaris

. Disesuaikan dengan fungsi bangunan.

c. Tektur

Pemilihan tektur sebagai salah satu unsur

penampilan ruang dipertimbangkan terhadap :

- Tektur halus untuk ruang-ruang yang mem

butuhkan konsentrasi atau privacy tinggi.

- Tektur agak kasar untuk ruang luar dan

ruang-ruang yang lebih bebas atau rekrea

tif sifatnya.

Tektur dapat pula berperan sebagai pengarah

sirkulasi.

d. Tata warna.

Unsur warna dalam tata ruang dapat kita

lihat pada penampilan elemen dinding elemen

lantai, elemen langit-langit, pada pera-

botan di dalam ruangan, bahkan pada lampu

atau elemen-elemen dekorasi yang lain

sebagai unsur yang dapat membuat tata ruang

dalam secara total.

Untuk wadah kegiatan rekreasi, pelatihan

dan pendidikan, dimanfaatkan warna
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muda/terang, dan cerah yang dominan sehing

ga dapat menimbulkan rasa gembira dan

bersemangat.

6.4. Konsep Dasar Fisik Tapak

6.4.1. Konsep Dasar Pola Pencapaian

Pola sistem pencapaian berkelanjutan merupakan

sistem pencapaian yang dipakai pada pengem

bangan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas karena

ketinggiannya tak terputus.

Sedangkan tahapan pencapaian dapat dibagi

menjadi 2 tahapan yaitu : pencapaian langsung

dan tidak langsung. Ini dilakukan untuk

mendapatkan suasana yang diinginkan yaitu

suasana rekreatif dan atraktif.

langsung

tidak langsung,
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6.4.2. Konsep Dasar Pola Sirkulasi

- Pola sirkulasi yang diterapkan adalah pola

organis yaitu pola yang berkembang bebas.
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- Sirkulasi yang dominan adalah :

Sirkulasi kendaraan bermotor, sedang sirku

lasi yang lain yang terjadi adalah sirkulasi

pengunjung, pengelola, dan sirkulasi gajah.

- Sistem jalur sirkulasi untuk kendaraan

dipakai sistem sirkulasi linier dalam lahan,

dengan mempertimbangkan terhadap kelancaran

dan kemudahan pergerakan.

- Sistem jalur sirkulasi untuk manusia dan

gajah.

Adanya pemisahan antara sirkulasi manusia

dan gajah dengan dipakai pedestrian dan

selasar untuk memudahkan pencapaian ke

tujuan dari berbagai jenis aktivitas yang

ada.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya

penggabungan, antara sirkulasi manusia dan

gajah untuk mendapatkan suasana yang komuni-

katif.

6.4.3. Konsep Dasar Pola Lansekap.

Lansekap dalam bangunan dimanfaatkan sebagai :

- Fungsi estetis

- Fungsi teknis

- Fungsi pendukung kegiatan.

Untuk memenuhi fungsi tersebut, didukung oleh

elemen-elemen lansekap yaitu :
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- Rumput sebagai elemen penyejuk

- Pohon sebagai elemen :

. peneduh

. pengarah

. pembatas

. penahan erosi.

- Pedestian

- Unsur pengikat kelompok aktivitas dan unsur

alih suasana.

6.4.4. Konsep Dasar Pola Tata Ruang Luar.

Pola di sini menunjukkan suatu tatanan yang

akan dicapai sebagai konsep perancangan. Men

gingat fungsi bangunan sebagai wadah dari

kegiatan pelatihan dan pendidikan gajah,

rekreasi, maka peranan tata ruang luar di

terapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

yang ingin dicapai. Untuk itu perlu direnca-

nakan hal-hal seperti :

- Aktivitas dan fungsi yang sama/hampir sama

yang memiliki hubungan erat satu dengan yang

lainnya dikelompokkan dalam satu zone.

- Kemudahan pencapaian dari satu aktivitas ke

aktivitas yang lain harus diutamakan, untuk

itu perencanaan ruang luar sedapat mungkin

menunjang maksud tersebut.
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• Harmonis dengan lingkungan.

Agar tercapai kesesuaian dan keharmonisan

dengan lingkungan, maka dalam hal ini dipa

kai bahan yang alamiah pada elemen-elemen

ruang luar.

Orientasi yang jelas dan terarah untuk

memudahkan pengunjung yang akan melakukan

aktivitas dengan tujuan masing-masing, maka

orientasi harus jelas dan terarah.

Pengaruh dapat berupa :

. tata hijau

. warna/pola lantai tapak

. pemagaran.

Tata hijau

Untuk mendapatkan suasana yang alami, sejuk

dan segar dimanfaatkan tata hijau.

Karakter dinamis dan tidak formil diperoleh

dengan cara :

. tanaman diatur secara acak

. jenis tanaman beragam.

Untuk mencapai pola tata ruang luar yang

diinginkan, maka dipilih pola tata ruang

luar dengan pola "Cluster".
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6.5. Konsep Dasar Fisik Bangunan.

5.5.1. Konsep Dasar Orientasi Bangunan.

Penentuan orientasi bangunan dipertimbangkan

terhadap :

- situasi kondisi lingkungan

- norma lingkungan umumnya dan lokasi khusus

nya

- jangkauan pandang strategis dari luar site.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

orientasi bangunan mengarah :

- ke jalan utama lokasi.

- open space berupa plaza dan taman.

6.5.2. Konsep Dasar Ungkapan Fisik/Penampilan bentuk

bangunan.

- Penampilan bentuk bangunan yang dapat men-

cerminkan bangunan Pusat Pelatihan Gajah

Way-Kambas yang rekreatif, atraktif, infor

matif sehingga dapat berperan dalam mening

katkan daya tarik wisata.

Dengan memperlihatkan tuntutan tersebut,

maka bentuk bangunan yang diterapkan adalah

merupakan pengembangan dari penggabungan

bentuk arsitektur tradisional Lampung dengan

bentuk arsitektur tropis.
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- Jumlah massa disesuaikan dengan kebutuhan.

- Massa-massa dirancang dengan dasar "Unity"

- Bangunan mempunyai ciri khas sebagai suatu

wadah kegiatan pendidikan dan pelatihan

gajah dan rekreasi yang menuntut pencerminan

karakter dinamis, yang ditampilkan pada :

. Besar massa yang berbeda

. Ketinggian massa yang berbeda

. Komposisi dan kesinambungan proporsi de

ngan kondisi potensi alam/lansekapnya.

6.5.3. Konsep Dasar Struktur Bangunan.

- Dengan mempertimbangkan ukuran-ukuran ruang

yang bervariasi, juga kemungkinan bentuk

massanya, maka dipakai sistem struktur

konvensional untuk ruang-ruang yang relatif

kecil, serta sistem struktur non konven

sional untuk ruang-ruang yang relatif besar

(bentang lebar). Dalam hal ini dipakai

sistem rangka dengan bahan baku kayu dan

beton .
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Untuk situasi tertentu dimana dibutuhkan

bentang lebar, digunakan struktur penutup

atap dari rangka batang atau rangka ruang

dengan bahan baja.

- Mempertimbangkan kondisi iklim lingkungan,

yaitu tropis basah, dengan suhu yang beru-

bah-rubah, maka penggunaan struktur akan

lebih menguntungkan dengan material tahan

perubahan suhu dan tahan terhadap kelemba-

ban .

6.6. Konsep Dasar Pola Gubahan Massa.

6.6.1. Konsep Dasar Jenis Massa.

Jenis massa pada Pengembangan Pusat Latihan

Gajah yang dapat mendukung pengelompokan/

pemisahan kegiatan yang berlangsung, kemudahan

pelaksanaan, pengawasan adalah jenis massa

majemuk.

6.6.2. Konsep Dasar Pengelompokan Massa.

Pengelompokan massa pada pengembangan Pusat

Latihan Gajah dikelompokkan sesuai dengan

pengelompokan ruang/kebutuhan ruang.

6.6.3. Konsep Dasar Pola Gubahan Massa.

Dengan mempertimhangkan penggunaan bangunan

untuk berbagai kegiatan yang tidak mempunyai

hubungan erat dalam fungsi, tetapi satu dengan

yang lainnya saling membutuhkan, maka yang
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paling sesuai adalah pola gubahan massa,

dengan wadah sirkulasi berupa selasar yang

dapat memenuhi hubungan ruang. Selain itu

pola gubahan massa dirasa lebih fleksibel

dalam memenuhi tuntutan psikologis

pemakai/pengunjung akan suasana yang nyaman.

Pola gubahan massa yang dipilih adalah pola

"CLUSTER" karena untuk mendapatkan kesesuaian

dengan kondisi yang diinginkan, yaitu :

- Hubungan dan pengelompokkan antar aktifitas

dalam tapak dapat tercapai.

- Orientasi dan sirkulasi diusahakan jelas dan

mudah.

- Diharapkan adanya kesesuaian dengan tapak.

- Kesan dinamis, bebas dan tidak formil.

6.7. Konsep Dasar Utilitas Bangunan.

a. Jaringan Air Bersih.

- Air bersih diambil dari sumur dalam/bor (deep

well)

- Menggunakan Sistem Tangki Atas fe

Bak penampung atas ^M^^^"!)^
oumur 'ompa

deep well
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B. Jaringan Air Kotor

- Sumber air kotor dibedakan :

. air bekas cuci, mandi, lavatory.

. air tinja/closet.

- Jaringan antara keduanya harus dibedakan dalam

proses pembuangannya.

- Saluran pembuangan ditanam dalam tanah atau

lantai untuk menghindari bau/aroma.

Sistem jaringan

.. „_ }v\
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c. Jaringan Air Hujan.

- Persyaratan utama adalah kelancaran aliran air

untuk mencegah penggenangan/peluapan air hujan.

- Untuk saluran vertikal menggunakan pipa 'PVC,

sedang horisontal menggunakan buis beton.

- Pembuangan diarahkan ke saluran induk pem-

buangan, (selokan, sungai, riol).

d. Jaringan Pemadam Kebakaran.

- Media utama adalah air.

- Perletakan fire box/hydrant harus mudah dijang-

kau dengan jarak normal, pada bagian rawan api.

- Sistem jaringan
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e. Jaringan Listrik.

- Sumber utama dari PLN, sumber cadangan dari

generator.

- Besarnya kebutuhan disesuaikan dengan standar

dan perhitungan.

- Sistem jaringan :

KVAl/6


