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BAB IV

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Konsep Dasar Perencanaan

4.1.1. Konsep DasarPengolahan Tapak

Kendaraan umum

x>

<H-

4.1.2. Konsep Dasar Zoning

SERVICE

Service

• Pemisahan entrance antara kendara-

an umum dan kendaraan service

Dalam pembagian zoning

disesuaikan dengan tata mang

arsitektur tradisional Surakarta dan

menurut pertimbangan tingkat

kepentingan/persyaratan mang.

4.2. Konsep Dasar Perancangan

4.2.1. Lokasi Terpilih

Lokasi Asrama Haji Embarkasi terletak di Desa Donohudan kecamatan

Ngemplak Kabupaten Boyolah, Surakarta, Jawa Tengah.

Lokasi tersebut sangat strategis karena mudah dalam pencapaian dari pusat

kota, didukung oleh tersediannya sarana dan prasarana yang memadahi baik utihtas

maupun rencana adanya jalan arteri primer yang mempakan jalan lingkar Utara
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Surakarta dan dekat dengan jalan tol Surakarta-Semarang, Surakarta-Yogyakarta.
4.2.2. Site Terpilih

Site yang akan didirikan adalah lokasi site yang telah disediakan oleh Pemda

setempat, dengan luasan yang cukup, sehingga untuk pengembangan dan perluasan
dimasa datang sangat memungkinkan. Luasan yang disediakan ±7ha dengan kondisi
tanah datar dekat dengan hngkungan pemukiman dan pertanian.

4.2.3. Pola Sirkulasi

Pola sirkulasi pada bangunan Asrama Haji mempakan satu hal yang sangat
penting, sehingga diharapkan kelancaran dalam kegiatan-kegiatan baik pelayanan
maupun proses penyelenggaraan haji. Sehingga efektifitas pelayanan dan

penyelenggaraan khususnya bagi petugas dan calon/jamaah haji dapat tercapai. Untuk
itu konsep yang ditekankan adalah kemudahan dalam menjangkau antar massa
bangunan dan antara mang-mang.

Jalan Penghubung/Pengikat

Gambar 4.1. Hubungan Antar Massa Bangunan
Sumber: Hasil Pemikiran

4.2.3.1. Sirkulasi Manusia

Sirkulasi manusia yang pada asrama haji adalah orang menggunakan asrama
tersebut baik dalam kegiatan haji, yang terdiri dari unsur pelayanan dan calon jamaah
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haji dan kegiatan diluar musim haji yaitu orang yang menginap dan pengguna jasa-jasa
mang yang lain. Didalam hngkungan asrama haji hubungan antara unit satu dengan
unit yang lain banyak mempergunakan sirkulasi dengan jalan kaki. Kemudian didalam
bangunan itusendiri tentu juga dengan jalan kaki.

Untuk memberi kenyamanan bagi petugas dan calon jamaah maka pemecahan-
pemecahan yang diambil adalah :

• Mengurangi adanya hubungan antar mang yang menggunakan permainan
ketinggian agar tidak mudah melelahkan.

• Sirkulasi yang lebar dan tidak membingungkan dengan cara dibuat sirkulasi
langsung.

• Pencapaian antarmassa bangunan mudah.

• Pepohonan sebagai pengarah atau penunjuk dalam pencapaian antar massa
dan antar mang.

• Sirkulasi vertikal dengan lift untuk> 4 lantai.

• Pemisahan jalur sirkulasi pejalan kakidankendaraan.

4.2.3.2. Sirkulasi Kendaraan

Gambar 4.2. Sirkulasi kendaraan

• Sirkulasi kendaraan dibuat langsung, tidak memutar.

• Pemisahan antara kendaraan penjemput dan kendaraan calon/jamaah.
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• Diberi pengarah bempa pepohonan dan berfungsi sebagai penyaring debu

dan mengurang suara bising.

4.2.3.3. Areal Parkir

Untuk tempat parkir direncanakan pada asrama haji di Surakarta dibagi dalam

tiga area :

• Area parkir kendaraancalon/jamaah

• Areaparkirkendaraan pengantar dan penjemput

• Kendaraan untuk penjemputan calon danpemulangan jamaah.

4.2.4. Rencana Peruangan

4.2.4.1. Konsep Kebutuhan Ruang

a. Ruang-ruang Hunian/Penginapan:

• Ruang Tidur

• Ruang Sholat

• Ruang Makan

• Km/Wc

• Ruang Wudlu

• Gudang

b. Ruang Untuk Aktivitas Pembinaan

• Ruang Serba Guna

• Ruang Pembmaan/Pelatih/Petugas

c. 1. Ruang Pengelolaan/Perkantoran

• Hall

• Ruang Informasi/Front Office

• Ruang Pimpinan/General Manager

• Ruang Wakil Pimpinan

• Ruang Staff

• Ruang Administrasi
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• Ruang Pengelola Umum

• Ruang Pelayanan Kantor Depan

• Ruang Rapat Kecil

2.Ruang Penerimaan & Pemberangkatan/Sewa

• Hall/Lobby

• Pemindahan Barang/Check up barang

• Check up Kesehatan

• Pembagian PPH

• Istirahat

• Penyimpanan Barang

• Lavatory

d. Ruang Kegiatan karyawan menginap

Dapur Umum

Pantry

Gudang

Ruang Istirahat

Laundry

Linen

Ruang Teknisi

Ruang Telepon/Waitel

Kantin Karyawan

e. Parkir

Parkir Bus Jamaah

Parkir Pengantar & Penjemput

Parkir Sepeda Motor

4.2.4.2. Konsep Hubungan Ruang

Konsep hubungan antara massa atau unit-unit bangunan diharapkan dapat
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lancar dan sesuai.

Hubungan mang atau massa secara makro dan pemangannya adalah sebagai

berikut:

Untuk Kegiatan Haji.

1. Kegiatan Menginap
2. Kegiatan Jamaah
3. Kegiatan Penerimaan
4. Kegiatan Pengelolaan
5. Kegiatan Ibadah
6. Kegiatan Service

Untuk KegiatandiluarMusim Haji

1. KegiatanMenginap
2. KegiatanPegelola
3. Kegiatan Service

• Sangat Erat
© Kurang Erat
O Tidak Berhubungan

5.4.3. Besaran Ruang

Besaran mang yang direncanakan pada Asrama Haji Embarkasi di Surakarta

adalah mengacu pada peraturan standar Depag dan Manual Bound dengan

mempertirnbangkan hal-hal sebagai berikut:

• Jumlah calon/jamaah dan petugas yang akan diwadahi

• Jumlah, ukuran dan type perabot yang digunakan serta kebutuhan

pemakainya

• Sirkulasi pemakai dalam mang

• Persyaratan-persyaratan fisik manusia

• Persyaratan-persyaratan psichismanusia

a. Kapasitaspewadahan

Jumlah pemakai bangunan untuk fungsi sebagai bangunan Asrama Haji
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Embarkasi pada tiap-tiap musim haji diproyeksikan sampai dengan tahun 2014.

Diperkirakan tiap tahunnya Asrama Haji Embarkasi Surakarta menampung ± 40.500

calon/jamaah. Dengan ketentuan satu regu ada 11 jamaah termasuk ketua regu, satu

kelompok terbang (Kloter) ada ± 400 jamaah maka Asrama Haji Embarkasi Surakarta

dengan melayanijamaah calonhaji dengan rincian :

• Jumlah regu = 40.500/11 = 3681,8 dibulatkan 3682 regu.

• Jumlah regu dalam satu kloter = 400/11 = 36,36 dibulatkan 37 regu atau

dalam satu kloter ada 37x11 = 407 jamaah.

• Jumlah kloter keseluruhan adalah jumlah seluruh jamaah dibagi jumlah

jamaah dalam satu kloter = 40.500/407 = 99,5 dibulatkan 100kloter.

Pada saat pemberangkatan waktu yang disediakan maksimal 25 hari artinya

selisihwaktu pemberangkatan kloter pertama dan kloter terakhir paling lama adalah 25

hari. Untuk memberangkatkan 100 kloter maka setiap harinya haras diberangkatkan

100/25 = 4 kloter.

Dengan pertimbangan fungsi diluar musim haji maka standar pemangan

disesuaikan dengan standar penginapan/hotel. Namun jika diseuaikan dengan kamar-

kamar hotel yang rata-rata berisi 1 - 2 tempat tidur. Maka untuk mengatasi banyaknya

calon jamaah yang menggunakan maka dibuat dengan sistem tempat tidur bertingkat,

kemudian tempat tidur dapat dilepas dengan bentuk dan desain tertentu sehingga

mudah dibongkar pasang sesuai kebutuhan.

Maka satu mangan dapat digunakan untuk 4 orang jamaah dan 1 - 4 orang

tamu hotel. Adapun perwadahan yang sesuai tempat tidur adalah kapasitas ± 400

orang. Untuk kegiatan sewa (resepsi, rapat, seminardan sebagainya) menggunakan

mang-mang makan dan mang serbaguna.

b. Besaran ruang

Dalam menentukan besaran mang ini dipakai ukuran standart dari Depag dan

dari Arcitecture Data I & II (Neufret) yang sudah ada, sehingga ditemukan besaran-

besaran mang seperti:



a. Ruang Hunian/Penginapan
Ruang

Rg. Tidur

Rg. Sholat

Km/Wc

Rg. Wudlu
Rg. Makan

b. Aktivitas Pembinaan

Standar

4,74 mVorang

0,725 mVorang

4,2 m2/orang

Asumsi

0,75 m2/orang
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Kapasitas
1628

400

80

400

Ruang Standar Kapasitas

Rg. Serbaguna
Rg Pembinaan/Persiapan

asumsi

1,2 m2/orang

3000

815

c.1. Pengelolaan/Perkantoran

Ruang Standar Kapasitas

Hall/Lobby 0,72 mVorang 20

Receptionist 3 mVorang 5

Rg. Pimpinan 30 m2/orang 1

Rg. Wakil Pimpinan 15 mVorang 1

Rg. Sekretaris 10 mVorang

Rg. Kabag 15 mVorang 8

Rg. Kerja/Staff 2,5 mVorang 50

c.2. Ruang Penerimaan & PemlDerangkatan Haji

Ruang Standar Kapasitas

Hall/Lobby 0,72 m2/orang 410

Pengecekan Barang 3 m2/orang 20

Pengecekan Barang 7 mVorang 20

Pembagian PPH
Simpan Barang asumsi

Lavatory asumsi

Istirahat asumsi

c.3. Kegiatan karyawan yang menginap
Ruang Standar Kapasitas

Rg. Tidur 4,74 mVorang 20

Rg. Ibadah 0,72 nrVorang 20

Rg. Istirahat 2,5 mVorang 10

Km/Wc 4,2 mVorang 4
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d.l. Ruang-ruang Service

Ruang

Dapur Umum

Pantry

Gudang

Rg. Ganti
Rg. Istirahat
Laundry
Linen

Km/Wc

d.2. Parkir

Standar

asumsi

asumsi

asumsi

asumsi

asumsi

asumsi

asumsi

asumsi

Kapasitas

20

5

Ruang Standar Kapasitas

Parkir Bus Jamaah

Parkir Mobil Pengantar &
Penjemput

Parkir Motor

42,00 mVbus

21,00 mVmobil

1,8 mVmotor

100

100

100

Untuk fungsi diluar musim Haji.

a. Ruang-ruang Hunian

• Ruang Tidur untuk Penginapan

• Ruang makan untuk:

- Restoran/gymnasium pada lantai 1 & 2

- Rapat/Seminar, dll untuk lantai 3 & 4

b. Ruang-ruang Pembinaan

• Ruang Serbaguna untuk pameran, seminar, pentas seni, dll.

c. Kantor Pengelolaan

• Ruang Pimpinan untuk General Manager

• Ruang Wakil/Pimpinan untuk wakil General Manager

d. Ruang Penerimaan & Pemberangkatan Haji

• Ruang poliklinik fungsinya sama
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4.2.4.4. Bentuk Ruang

Dalam pengungkapan bentuk mang pada bangunan Asrama Haji Embarkasi

Surakarta adalah dengan memperhatikanprinsip-prinsip tata mang asitektur tradisional

Surakarta yaitu dengan adanya hirarki pemangan. Dengan penekanan pada

kebersamaan dan keakraban dengan bentuk-bentuk yang mengarah ke mang-mang

yang mampu memberidaya tarik keakraban, dengan pertimbanganantara lain :

• Arah sirkulasi yang jelas dan mudah.

• Bentuk mang yang efektif, sehingga bentuk dasar yang cocok dan efektif

adalah bentuk segi empat karena mudah dalam efisiensi ruang dengan

penataan dan penyesuaian dengan kegiatan dan perabot.

4.2.4.5. Organisasi ruang

Organisasi mang pada asrama haji Surakarta ruang-raung bersifat

mengelompok pada masing-masing kelompok mang berdasarkan umtan fungsi

kegiatan, dan pada raang-raang yang meiniliki hirarki dengan menggunakan pola

linier/memusat. Penataan mang disesuaikan dengan umtan fungsi kegiatan.

Gambar 4.3. Organisasi mang
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Gambar 4.4. Penataan Organisasi Ruang

4.2.5. Konsep Dasar Tata Ruang dan Bentuk Bangunan

4.2.5.1. Konsep Bentuk Bangunan

Konsep bentuk pemangan pada asrama haji di Surakarta adalah bentuk

pemangan yang memberi kenyamanan bagi petugas untuk menjalankan tugasnya, bagi

calon/jamaah dalam persiapannya dan bagi pengunjung diluar musim haji. Adapun

konsep dasar bentuk mang adalah antara lain dengan:

a. Peruangan-peraangan mudah ditemukan dan pengelompokkan fungsi-fungsi

mang yang semacam.

b. Sirkulasi hubungan mang jelas dapat menjamin kenyamanan serta

keamanan, dengan memperhatikan:

• Dimensi lorong atau selasar yang lebar

• Mengurangi adanya permainan ketinggian lantai dan pencapaian keruang

lantai atas, pemecahan lain menggunakan ramp dengan sudut kemiringan

sekecil mungkin (landai) < 15°

• Penggunaan material yang tidak licin
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c. Memperbanyak mang-mang bersama yang berfungsi untuk mang istirahat

juga memperkuat ikatan antar mang.

d. Perletakan lubang bukaan untuk pemanfaatan baik pencahayaan pada siang

hari dan penghawaan pada mang yang tidak menggunakan penghawaan

buatan.

e. Penggunaan teksture yang halus dan lembut.

f. Penggunaan unsur-unsur dari kayu untuk menambah kesan akrab

g. Tabir/overstek/tritisan untuk melindungi pemakai dari sinar matahari disiang

hari.

h. Sifat mang yang komunikatif dan fleksibel

4.2.5.2. Konsep Ruang Luar Asrama Haji Embarkasi Surakarta

Suasana mang luar Asrama Haji Embarkasi di Surakarta, yaitu:

• Penonjolan unsur-unsur vertikal sebagai simbolisasi adanya hubungan

dengan Sang Pencipta.

• Peruangan dengan memperhatikan hirarki pemangan sesuai dengan model

bangunan tradisional Surakarta khususnya dalam pembagian zone.

• Penampilan bangunan mempunyai citra bangunan tradisional Surakarta.

• Suasana mang mang luar yang kontras baik dengan hngkungan atau

dengan kegiatan yang diwadahinya.

4.2.6. Perancangan Tata Masa

Dalam tata massa pada asrama haji adalah misi yang diemban baik dalam

kegiatan dimusim haji maupun diluar musim haji. Dengan memperhatikan karekteristik

mang-mang yang hams diwadahi dalam site yang ada. Tata massa yang dapat

mendukung kenyamanan bagi petugas dalam menyukseskan penyelenggaraan dan bagi

calon/jamaah haji dalam persiapan dan pelaksanaannya. Disamping fleksibilitas dalam
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tata massa karena pertimbangan fungsi-fungsi duluar musim haji. Adapun Pendekatan

tata massa bangunan, yaitu:

• Gubahan massa meiiyaiu untuk mencerminkan nilai kebersamaan.

• Komposisi antar massa tidak terlalu terpisah, disi Calon Jamaah dapat

dikuatkan oleh massa atau mang bersama.

Secara garis besar konsep dasar tata massa yang dirancang adalah sebagai

berikut:

Fungsi untuk

Penginapan &Sewa Umum

PUBLIK

Parkir

PUBLIK

Parkir

SEMI PUBLIK

Pembinaan & Pengelolaan
Penerimaan

PRIVATE

Asrama

Penginapan

KEGIATAN

Pembinaan

Latihan

PRIVATE

Asrama

Penginapan

SERVICE

( Taman, Dapur, dll)

Untuk Taman

Untuk ruang Pimpinan:
Manajer &. Karyawan,
Lokakarya, Seminar

Untuk Kegiatan Penginapan
(Lokakarya, seminar &rapat)

Kegiatan diluar Musim haji
(olahraga, dan fasilitas
service lainnya)

Gambar 4.5. Perletakan tata massa bangunan

Open Space/Ruang bersama

Gambar 4.6. Penempatan mang-mang bersama
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4.2.7. Penampilan Bangunan

Penampilan bangunan pada asrama haji embarkasi di Surakarta menceirninkan

bentuk dan dengan citra arsitektur tradisional Surakarta. Dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan konsep-konsep:

• Menyatu dengan hngkungan sehingga ada kesamaan visual.

• Bentuk-bentuk arsitektur Islam dan ornamen-ornamen Islam sebagai unsur

perancangan dalam penampilan bangunan.

• Bentuk geometris sederhana dan stabil.

• Tekstur permukaan halus dan bersih.

• Wama sejuk dan menyerap cahaya, yang mencerminkan wama dan corak

arsitektur Surakarta yang umumnya berwarna hijau, biru dan Joining

keemasan.

• Penggunaan tritisan sebagai pelindung bagi pemakai dari sinar matahari

langsung.

4.2.8. Sistem Struktur dan Utilitas Bangunan

4.2.8.1. Sistem Struktur

Sistem struktur yang dipakai adalah sistem struktur yang kokoh yang menjamin

ketenangan bagi penghuni yaitu ditinjau dari kenyamanan dan keamanan.

a. Untuk Sub structure

Sub Struktur mengunakan pondasi sumuran untuk bangunan yang berlantai

lebih dari 2 (dua). Kemudian untuk bangunan yang berlantai satu menggunakan

pondasi menems.

b. Untuk dinding

Dinding yang digunakan adalah dengan dinding pengisi. Kemudian kekuatan

bangunan bertumpu pada kolom-kolom beton bertulang yang nantinya disalurkan ke

pondasi.

•£*--'
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C. Atap

Penggunaan atap atau roof structrure adalah dengan atap genteng dan

dipadukan dengan atap plat beton bertulang.

4.2.8.2. Utihtas Bangunan

Rencana utihtas pada perencanaan bangunan Asrama Haji Embarkasi

Embarkasi di Surakarta adalah mehputi:

a. Jaringan listrik

Sumber yang digunakan untuk persediaan tenaga listrik adalah dengan

menggunakan dari PLN dan menggunakan genset. Bila sewaktu-waktu listrik mati

genset dapat digunakan sebagai energipengganti.

b. Jaringan telekomunikasi

Jaringan komunikasi terbagi dalam dua kategori yaitu jaringan telekomunikasi

intern dan ekstern. Jaringan telekomunikasi intern menggunakan intercom. Kemudian

untuk jaringanekstem adalah menggunakan telepon2 arah, telex, faximile dan PABX.

Kemudian untuk jamaah disediakan wartel yang dapat menjangkau baik

hubungan lokal maupaun interlokal.

c. Jaringan air bersih

Untuk penyediaan airbersih asrama haji di Surakarta menggunakan dari PAM

dan Deep Wheel. Sistem distribusi air bersih dengan menggunakan Down Feed

Distribution.

d. Jaringan Pembuangan

Air Kotor dibedakan atas:

• Air kotor yang mengandung lemak dari kamar mandi, ini ditampung dan

diolah secara kimiawi pada sewage treatment plan (STP) agar dapat

dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.

• Air kotor yang mengandung lemak dari dapur, disaring dulu dalam

penangkap lemak kemudian masuk ke STP dan ke riol kota.

• Air kotor dari klosetini ditampung dengan septictank.
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e. Fire Protection

• Penggunaan detector untuk mengetahui dari mana datangnya bahaya.

• alarm untuk mengetahui kapan perlu diadakan tidakan dan kapan belum

perlu diadakan tindakan.

• Sistem untuk pemadaman adalah dengan antara lain :

•Sprinkler

•Fire Hidrant dan Iain-lain

g. Penangkal petir

Penangkal petir adalah menggunakan sistem faraday, yang terdiri dari tiang-

tiang pada atap bangunan yang masing-masing dihubungkan dengan kawat kemudian

dislurkan ke arde di dalam tanah.


