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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 

7.1 Konsep Ruang dan Tata Ruang 

7.1.1  Konsep Ruang 

 Konsep ruang menggunakkan konsep pendekatan filosofi 

melayu. Konsep ini lebih diterapkan pada bangunan pelatihan 

pencak silat. Diakarenaakkan area pelatihan merupakan tempat 

sakral diabandingkan dengan fasilitas lainnya. Ruang tengah lebih 

sebagai ruang aktif tempat keseharian. Sedangkan ruangan yang 

belakang merupakan tempat ruang yang lebih mengarah pada 

kegiatan pasif seperti tempat beristirahat dan tempat penyimpanan. 

Penerapan filosofi ini menggunakkan ornamen – ornamen dari 

budaya melayu yang memilki makna tentang keagamaan dan 

kehidupan. Jadi pada ruangan pelatihan nantinya akan terdapat jenis 

– jenis ornamaen yang berbentuk ukiran yang kemungkinan 

ditempatkan pada dinding, ventilasi, pintu, dan plafond. Penggunaan 

matrial dengan bahan kekinian yang diharapkan dapat merespon 

iklim disekitar tapak. 

7.1.2  Konsep Tata Ruang 

 Untuk konsep tata ruang menggunakkan konsep tata ruang 

budaya melayu yang berdasarkan kegiatan pengguna. Pengguna 

tersebut terbagi atas bagian formal tempat menerima kunjungan 

tamu atau acara resmi. Ruang tengah lebih sebagai ruang aktif 
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tempat keseharian. Sedangkan ruangan yang belakang merupakan 

tempat ruang yang lebih mengarah pada kegiatan pasif seperti 

tempat beristirahat dan tempat penyimpanan. 

7.2 Konsep Bentuk 

Konsep bentuk bangunan adalah menciptakan suatu bentuk 

yang memperlihatkan sakaral dalam pelatihan pencak silat dengan 

suasana budaya melayu, serta penggabungan bentuk yang ada di 

situasi tapak. Penerapan ornamen – ornamen filosofi yang 

diaplikasikan pada ruang luar dan dalam. Mengambil bentuk persegi 

karna mengandung makna antaralain fisik, bermusyawarah, aksi, 

kesederhanaan, kejujuran, wibawa, dan bertanggung jawab. 

7.3 Konsep Pelingkup 

 Konsep pelingkup bangunan terdiri dari dinding, lantai, dan 

penutup atap.  Berikut konsep pelingkup yang berdasarkan arsitektur 

melayu kontemporer. 

A. Konsep Dinding  

Dinding merupakan unsur structural bangunan namun juga 

mengedepankan fungsi pelindung dan simbolik. Maka dari itu 

dinding menggunakkan bahan material berupa batu bata dengan 

ketebalan 20 cm hal ini digunakkan untuk merespon sinar 

matahari. Penerapan filosofi berupa ornamen – ornamen yang 

sudah dijelaskan pada bab 5 yang di terapkan pada ruang 

pelatihan sehingga dinding  berfungsi sebagai simbolik area 
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pelatihan tersebut. Material yang digunakkan untuk ornamen 

adalah material yang menolak panas matahari seperti 

alumunium,  

B. Konsep Lantai 

Bagi budaya melayu lantai merupakan tapak bangunan antara 

dinding. Dikarenakan menggunakkan gaya kontemporer, 

material yang digunakkan pada lantai adalah jenis lantai yang 

tidak baik dalam meresap panas matahari dan memberikan 

kesan mewah. Contoh seperti keramik, lantai tegel, marmer, dan 

granit 

C. Konsep Atap 

Konsep atap harus memilki 2 aspek yaitu aspek adat dan aspek 

religi. Aspek adat bentuk atapnya melengkung keatas pada 

kedua ujung perabungnya. Kaki atap juga melengkung keatap, 

tetpi tidaklah sekuat lengkungan bumbungnya. Untuk aspek religi 

bentuk atap melengkung keatas pada kedua ujungnya 

mengandung makna bahwa pada awal dan akhir hidup manusia 

akan kembali kepada yang maha tinggi, yakni tuhan yang maha 

pencipta. 

7.5 Konsep Struktur 

Berdasarkan gamabaran umum tapak dan bangunan yang telah 

diuraikan pada bab 2. Analisa struktur dibedakkan menjadi 3 

antaralain ; whole-structure, sub-structure, dan upper-structure. 
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A. Struktur Bawah Bangunan. 

Tanah yang ada pada tapak merupakan tanah keras, tanah yang 

tidak peka terhadap erosi. Fasilitas yang ada pada bangunan 

terdiri area wisma atlit, pelatihan pencak silat, arena 

pertandingan, dan area pengelola. Desain bangunan wisma 

menggunakan 3 lantai,  arena pertandingan 2 lantai, pelatihan 

dan pengelola 1 lantai. 

Sub-Structure (Struktur Bawah Bangunan) 

Pondasi Batu Belah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 : Pondasi Batu Belah 

Sumber : http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/jenis-jenis-pondasi.html 
diaskes pada tanggal 3 agustus 2018 

Struktur pondasi batu belah merupakan pondasi yang sering 
digunakkan oleh masyrakat dalam membangun bangunan berlantai 
1 dan 2. Pondasi yang berbentuk trapesium dengan tinggi 60 – 80 
com, lebar bawah 60 – 80 cm, dan lebar pondasi atas 25 – 30 cm.  
Struktur ini nantinya akan diterapkan pada bangunan pengelola, dan 
pelatihan pencak silat. 

Kelebihan Kekurangan 

 Pelaksanaan dalam 
pembuatan pondasi lebih 
mudah. 

 Waktu pengerjaan lebih 
cepat 

 Batu belah Mudah didapat 
khususnya di kepulauan 
jawa 

 Batu belah didaerah tertentu 
sulit dicari 

 Pembuatan pondasi ini 
memerlukan biaya yang besar 

 Pengeluaran biaya pondasi 
akan lebih mahal jika rumah 
bertingkat  
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Pondasi Foot Plate 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2 : Pondasi Foot Plate 

Sumber : https://rumahlia.com/desain/cara-menghitung-volume-pondasi 
diaskes pada tanggal 3 agustus 2018 

Struktur pondasi yang biasa digunakkan pada bangunan bertingkat 
atau bangunan diatas tanah lembek. Pondasi ini berfungsi untuk 
memperkokoh dan memikul beban gaya vertikal dan horisontal.  
Strukutur pondasi ini nantinya akan diterapkan pada bangunan arena 
beladiri, dan wisam atlet. 

Kelebihan Kekurangan 

 Pondasi ini lebih murah dalam 
segi biaya pengeluaran 

 Galian tanah lebih sedikit 
(pada kolom struktur saja) 

 Cocok pada bangunan 
bertingkat dalam menahan 
beban vertikal 

 Ketahanan terhadap gempa 
lebih kuat 

 Memakan pekerjaan waktu 
yang lama dikarenakan foot 
plate harus dirakit lebih 
dahulu 

 Pembuatan pondasi ini 
memerlukan biaya yang 
besar 

 Tidak semua tukang bisa 
mengerjakan pondasi ini 

  

 

B. Struktur Tengah Bangunan 

Struktur tengah yang cocok untuk kegiatan pencak silat dan 

merupakan gaya arsitektu budaya melayu adalah struktur 

rangka. 

Whole-Structure (Struktur Tengah Bangunan) 

Dinding Rangka 
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Gambar 7.3 : Dinding Rangka 

Sumber : http://belajarsipil.blogspot.com/2012/06/jenis-jenis-pondasi.html 
diaskes pada tanggal 3 agustus 2018 

Struktur yang berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun 
horisontal, baik beban tetap maupun beban sementara. Struktur ini 
terdiri dari plat lantai dan balok kemudian diteruskan ke kolom lalu 
disalurkan ke pondasi, dan tanah. Dikarenakan  perannya sangat 
utama maka dari itu perlunya perencanaan yang matang dan 
menikuti peraturan kaida – kidah mekanika dan faktor keamanan 
Struktur ini nantinya akan diterpakan pada semua bangunan..   

Kelebihan Kekurangan 

 Pengeluaran dalam biaya 
perwatan tidak terlalu berat  

 Sudah banyak para pekerja 
yangmengerjakan sistem 
struktur rangka 

 Kekuatan struktur dapat 
diatur dengan kualitas 
tulangan besi dan cor beton. 

 Ruang lebih fleksibel karena 
dinding dapat dipasang atau 
dihilangkan 

 Perlunya  

 Perlunya seorang ahli teknik 
sipil untuk mengalanalisa dan 
memperhitungkan beban dan 
dimensi pada struktur. 

 Pada kasus high rise building 
perlu menggunakkan 
bracing/belting 

 Bangunan harus terdiri dari 
kolom-kolom dan balok yang 
posisi dan letaknya harus 
memenuhi persratan jarak 
tertentu 

 

C. Struktur Atas Bangunan. 

Untuk struktur atas yang digunakkan ada 2 yaitu space frame, 

dan baja ringan. Space frame digunakkan untuk arena 

pertandingan, sedangkan baja ringan digunakkan sebaga 

struktur atap area pengelola, wisma atlit, dan pelatiha. 
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Upper-Structure (Struktur Atas Bangunan) 

Struktur Rangka Ruang (Space Frame) 

 

 

 

Gambar 7.4 : Struktur Space Frame 

Sumber : https://id.scribd.com/doc/91139569/Struktur-Space-Frame 
diaskes pada tanggal 3 agustus 2018 

Konstruksi rangka ruang dengan sistem sambungan antara batang 
dari satu ke lainnya yang menggunakkan ball joint sebagai sendi 
penyambung. Ball joint ini terbuat darai baja padat atau stainless 
stell.   

Struktur ini nantinya akan diterapkan pada bangunan arena beladiri 
pencak silat   

Kelebihan Kekurangan 

 Ringan, berat struktur sendiri 
kecil karena terbuat dari pipa 
galvanis atau alumunium 

 Material yang diapakai hanya 
kolom pada ujung – ujung saja 

 Bentuk strukturnya memilki 
unsur estetika 

 Tenaga yang dibutuhkan tidak 
terlalu banyak karena 
pekerjaan hanya perakitan 
elemen struktur dan 
pemasangan. 

 Biaya yang digunakkan 
sangat banyak dikarenakan 
keluaran dari pabrik 

  Tenaga ahli dalam bidang 
struktur space frame masih 
sedikit 

 Tidak tahan api 

 

Upper-Structure (Struktur Atas Bangunan) 

Struktur Baja Ringan  
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Gambar 7.5 : Struktur Baja Ringan 

Sumber : https://bildeco.com/blog/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-
rangka-atap-baja-ringan/  tanggal 3 agustus 201 

Struktur ini nantinya akan diterapkan pada bangunan pelatihan dan 
pengelola. 

Kelebihan Kekurangan 

 Mempunyai kekuataan tarik 
yang tinggi namun ringan 
ketka dibawa 

 Tahan terhadap serangan 
rayap 

 Tahan Lama dibandingkan 
kayu 

 Tahan terhadap karat 

 Pemasangan yang relatif 
cepat 

 

 Dalam perhitungan dan 
pemasangan harus teliti 
karena salah perhitungan 
bagian – bagian atap lainnya 
akan kena imbasnya 

 Harganya masih mahal 
 

 

7.6 Konsep Teknologi 

Sistem pemanfaatan teknologi yang digunakkan adalah penggunaan solar 

panel pada bangunan, fungsi dari solar panel adalah memanfaatkan sinar 

matahari yang ada pada tapak ketika siang hari hingg sore hari sebagai 

sumber energi listrik yang nantinya akan dimanfaatkan pada bangunan 

ketika terjadinya pemadaman listrik. 
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Gambar 7.6 : Sistem Solar Panel 

Sumber :   https://learnsolarblog.wordpress.com/  di akses pada tanggal 3 
agustus 2018 

 

7.6 Konsep Sistim Utilitas 

A. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan yang digunakkan pada fasilitas pengelola 

dan wisma atlit. Penghawaan berupa ac split Merupakan 

penghawaan yang sistemnya bisa diatur dengan ketentun dari 

penggunanya, penghawan ini nantunya akan diterapkan pada 

bangunan projek ini, antaralain  

 Wall Split Air Conditioner (AC Split) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.7 : Ac Split 

Sumber : https://bomberxiitpd1.wordpress.com/2011/01/24/kumpulan-gambar-mesin-

pendingin/ tanggal 3 agustus 2018 
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Ac split ini sering digunakkan pada rumah pribadi pada ruang kamar tidur, 

sedangkan contoh yang lainnya adalah pada perkantoran seperti ruang 

pemimpinan , dan ruang lainnya yang memiliki sifat pribadi. Sistem 

penyaluran pada ac ini adalah penyaluran dengan cara mandiri atau sendiri 

– sendiri.  

 Exhaust Fan  

 

 

 

 

Gambar : Exhaust Fan 

Sumber : http://www.rudydewanto.com/2010/01/a3.html  tanggal 3 agustus 2018 

Exhaust fan berfunsi untuk menghisap polusi yang ada di dalam bangunan 

lalu dibuang keluar, exhaust fan ini sangat efektif bila diletakkan pada 

dapur, kantin, toilet, dan kamar. Selain mengeluarkan polusi, juga berfungsi 

menarik udara segar kedalam ruangan. 

B. Sistem jaringan listrik 

Lokasi pada site telah diallui jaringan infrastruktur kota, oleh karena itu 

jaringan lstrik diperloleh dari PLN dan jaringan telepon, sedangkan ketika 

terjadinya mati lampu akan menggunakkan cadangan berupa genset 

sebagai persiapan jika PLN padam. 
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Gambar 7.9 : Sistem Jaringan Listrik 

Sumber : https://www.warriornux.com/pembagian-sistem-penyaluran-tenaga-listrik/    

tanggal 3 agustus 2018 

Sistim ini terbagi dalaam beberapa bagian yang disebut dengan Sistem 

Tenaga Listrik berikut pembagian rangkain instalasi lsitrik ; Pembangkitan, 

Transmisi, Distribusi, Konsumen. 

C. Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram : Skema sanitasi PDAM 

Sumber : Analisis Pribadi, 2018. 

 Pengelolaan Sampah 

Untuk sistem pengelolansampah hanya memberikan bak penampungan 

sementara, kemudian diangkut ke TPA. 

PDAM Sumur 

Ground 

Tank 

Pompa 

Top 

Reservoir 

Distribusi 

Fasilitas  

Bangunan 

Pelatihan 

Arena 

Beladiri 

Pengelola Kantin 



87 

 

7.7 Konsep Kemanan Bangunan 

Untuk menghindari terjadinya kebakaran diperlukannya sarana yang 

berfungsi untuk mencegah kejadian tersebut, maka dari beberapa 

penanganan yang akan diberikan pada bangunan, antara lain ; 

A. Sprinkle 

 

 

 

 

Gambar 7.10 : Jaringan Sprinkler 

Sumber : http://www.indobara.co.id/wp-content/uploads/2012/06/fire-sprinkler-system-3    

tanggal 3 agustus 2018 

Sprinkle akan bereaksi ketika mendapatkan suhu 68˚ yang nantinya akan 

terbuka dan mengeluarkan air dari kepala sprinkle. Sprinkle ini nantinya 

akan diterapkan pada bangunan wisma atlit dan arena beladiri pencak silat. 

B. Jaringan Keamanan 

 

 

 

Gambar 7.11 : CCTV 

Sumber : https://www.cctvkits.co.uk/hiwatch-by-hikvision-1-4-camera-4mp-ip-cctv-

camera-kit-builder.htm l tanggal 3 agustus 2018 
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Fasilitas keamanan merupakan kamera pemantau situasi dari kondisi visual 

pada semua wilayah. Cctv merupakan faktor penting dalam bangunan hal 

ini berfungsi untuk melihat keadaan yang terjadi di projek bangunan disaat 

kita tidak melihat kejadian tersbut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


