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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1  Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep ruang dan tata ruang yang akan di terapkan pada bangunan pusat  

budidaya dan pengolahan ikan air payau ini yang berfokus pada fungsi bangunan 

edukasi dimana terdapat  beberapa kegiatan didalamnya dimulai dari pengambilan 

bibit hingga proses pengolahan rajungan yang berada dalam satu bangunan. 

Sehingga pada saat perencanaan di butuhkan konsep yang sesuai dengan fungsi 

kegiatan tersebut. berikut adalah konsep ruang dan tata ruang berdasarkan fungsi 

kegiatan menurut pencapaiannya: 

a) Konsep alam  

Dimana konsep tersebut dapat menjadi suatu daya tarik wisata secara 

edukasi dapat langsung di pahami bagi pengguna atau pengunjung 

pariwisata. 

(cari gambar suasana alam) 

b) Konsep Alur Tata Ruang 

Pada komplek bangunan Pusat Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Payau ini 

nantinya akan menggunakan konsep alur kegiatan sehingga wisatawan akan 

di ajak sesuai alur yang semestinya. Berikut adalah teori Bentuk dan Ruang 

menurut Francis D.K. Ching 
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a. Organisasi terpusat 

“Sebuah ruang dominan yang terpusat 

dengan pengelompokan sejumlah ruang 

sekunder7.” 

 Penerapan yang dapat diambil dari 

organisasi terpusat sebagai berikut: 

1) Menetapkan titik-titik yang akan menjadi point of interst dari 

suatu ruang. 

2) Menghentikan kondisi-kondisi yang bersifat aksial. 

3) Berfungsi sebagai suatu objek di dalam daerah. 

b. Organisasi linier 

”Suatu urutan dalam satu garis dari 

ruang-ruang yang berulang8.” Peneapan 

dari bentuk organisasi linier dapat 

disesuaikan dengan berbagai kondisi 

tapak. Berikut adalah organisasi linier 

yang dapat diterapkan ke dalam 

perencanaan: 

1) Menghubungkan ruang-ruang yang memiliki ukuran, bentuk dan 

fungsi yang sama atau berbeda-beda. 

                                                             
7
 Francis D.K. Ching. Bentu,Ruang dan Tatanan 1996 

8 Sic! 

Gambar: 7.1 organisasu terpusat 
Sumber: google 

 

Gambar: 7.2 organisasi linier 
Sumber: google 
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2) Mengarahkan orang untuk menuju ke ruang-ruang tertentu. 

 

c. Organisasi radial  

“Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan 

organisasi ruang linier berkembang 

menurut arah jari-jari.”9 Dari hasil 

organisasi radial ini dapat menghasilkan 

suatu pola yang dinamis mengarah 

berputar mengelilingi pusatnya. Berikut 

adalah bentuk yang dapat di gunakan dari organisasi radial: 

1) Membagi ruang yang dapat dipilih melalui entrance. 

2) Memberi pilihan bagi orang untuk menuju ke ruang-ruang yang 

diinginkannya. 

d. Organisasi cluster 

“Kelompok ruang berdasarkan kedekatan 

hubungan atau bersama-sama 

memanfaatkan satu ciri hubungan 

visual.”10 

Tidak adanya tempat utama di dalam pola 

organisasi berbentuk kelompok, maka 

tingkat kepentingan sebuah ruang harus 

                                                             
9
 Sic! 

10 Sic!  

Gambar: 7.3 organisasi radial 
Sumber: google 

 

Gambar: 7.4 organisasi cluster 
Sumber: google 
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ditegaskan lagi melalui ukuran, bentuk atau orientasi di dalam polanya. 

Bentuk organisasi cluster dapat digunakan untuk :  

1) Membentuk ruang dengan kontur yang berbeda-beda.  

2) Mendapatkan view dari tapak dengan kualitas yang sama bagi 

masing-masing ruang. 

3) Membentuk tatanan ruang yang memiliki bentuk, fungsi dan 

ukuran yang berbeda-beda. 

7.2  Konsep Bentuk 

 Konsep bentuk yang akan di tampilkan pada perencanaan Pusat Budidaya dan 

Pengolahan Ikan Air Payau adalah dengan menggunakan bentuk ciri khas 

arsitektur tropis dimana bentuk merespon kondisi iklim yang berada di perencanaan 

bangunan.  

7.2.1 Bentuk Layout 

Penerapan desain penataan layout pada kompleks bangunan Pusat Budidaya 

dan Pengolahan Ikan Air Payau ini mengikuti kondisi lingkungan alam dimana 

penataannya sesuai dengan posisi area tambak. Karena pada dasarnya 

kontruksi tambak untuk kepiting rajungan tidak harus menuntut bentuk 

trapezium. Penataan layout juga harus memperhatikan arah datang matahari 

karena penataan massa bangunan akan lebih efisien apabila memanfaatkan 

sinar matahari secara maksimal terlebih bangunan budidaya sangat bergantung 

dengan suhu yang dihasilkan oleh sinar matahari yang dapat membantu proses 

perkembangan benih dan plankton. 

7.2.2 Bentuk Langit-langit 
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Pada bangunan utama konsep langit-langit akan di desain tanpa penutup plafond 

yang berfungsi agar cahaya matahari masuk tanpa ada penghalang. Disisi lain 

dapat memaksimalkan energi alam pada pagi dan siang hari tanpa 

menggunakan anergi buatan. 

7.3  Konsep Pelingkup 

7.3.1 Sistem Dinding 

Penerapan konsep system dinding yang akan di tampilkan adalah dengan 

menggunakan system dinding bergerak dimana fungsi tersebut dapat di 

gerakkan pada saat pergantian musim. Yang bertujuan sebagai efisiensi energy 

pada bangunan.  

7.3.2 Sistem Material Pelingkup 

System material pelingkup yang  menggunakan bahan material desain pada 

pelapis dinding yaitu EFTE yang dapat meredam panas matahari. Selain itu, 

cahaya matahari tetap dapat masuk ke dalam bangunan. Penggunaan material 

batu bata yang akan di aplikasikan pada ruangan tertentu, serta penggunaan 

kaca MBW (Material Bioclimatic Window) yang mempunyai fungsi khusus 

sebagai ventilasi, pelindung tata surya dan sebagai penerangan alami. 

7.4  Konsep Struktur  

7.4.1 Sistem Pondasi 

Pondasi merupakan bagian utama bangunan yang berfungsi meneruskan 

beban dan gaya yang diterima struktur bangunan kedalam dan permukaan 

tanah,pondasi merupakan akar yang sangat vital pada sebuah 

bangunan,sehingga menentukan kualitas suatu bangunan.Menentukan jenis 
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pondasi yang tepat untuk sebuah bangunan sangat penting sehingga 

dibutuhkan perencanaan yang matang sebelum membuat sebuah bangunan. 

Macam pondasi yang digunakan ditentukan oleh berat bangunan berdasarkan 

perhitungan beban seta konsisi tanah dan biaya yang tersedia juga 

mempengaruhi desain struktur pondasi. 

1. Bore pile 

Jenis pondasi dalam yang mempunyai bentuk seperti tabung memanjang 

yang terdiri dari campuran beton dengan besi bertulang dengan dimensi 

diameter tertentu yang dipasang didalam tanah dengan menggunakan 

metode pengeboran dengan instalasi 

pemasangan besi setempat serta pengecoran 

beton setempat.Panjang tiang pondasi bore pile 

harus sampai pada kedalaman dengan tingkat 

kekerasan daya dukung tanah yang disyaratkan 

untuk pondasi dasar konstruksi bangunan. 

 

 

7.4.2 Sistem Lantai 

Menggunakan material lantai beton yang di 

lapisi dengan cat epoxy yang akan 

mendukung dari fungsi bangunannya yang 

mengutamakan higenitas atau penyeterilan 

ruang. 

Gambar 7.5 pondasi bore pile 

Sumber: google 

Gambar 7.6  lantai beton 

Sumber: google 
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7.4.3 Struktur Atap 

1) Struktur Rusuk  

Merupakan struktur yang mendefinikan bentuk arsitektural, karena tulang 

rusuk yang cenderung vertical atau melengkung, maka ketinggian struktur 

ini dapat disangga oleh tulang rusuk lain hingga mencapai 

keseimbangannya. 

2) Struktur Rangka 

Struktur rangka merupakan struktur dengan kebanyakan balok dan kolom 

yang berbentuk kerangka. Struktur rangka terintegrasi oleh bentuk 

arsitektural dan structural, bentuk struktur yang seperti ini umumnya 

membentuk rangka yang lebar dengan menggunakan elemen portal yang 

panjang. Bentuk ruang yang mega-frame pada struktur rangka dapat 

mendukung beban atap dengan bentang panjang yang akan membentuk 

trowongan dengan bingkai pada bangunan. 

7.5  Konsep Teknologi 

7.5.1 Pencahayaan 

Perencanaan pada kompleks bangunan ini lebih mengutamakan pencahayaan 

alami dibandingkan buatan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah 

bangunan tetap menggunakan pencahayaan buatan untuk memaksimalkan 

kegiatan yang berada didalamnya. 
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a. Pencahayaan Alami 

Menggunakan kaca film jenis 

Sparta yang berfungsi sebagai 

peredam panas matahari dan 

memiliki beberapa tingkat 

kegelapan atau presentase mulai 

dari 20%,40%,60% dan 80%. Kaca 

film Sparta memiliki 2 sisi muka 

yang berbeda, tampilan indoor kaca 

film Sparta sama persis dengan 

kaca film riben perbedaannya    

hanya pada sisi luar. 

7.5.2 Penghawaan  

a. Penghawaan Alami 

Di dalam sebuah perancangan bangunan akan lebih baik apabila dapat 

memaksimalkan penghawaan alami dengan penyediaan bukaan seperti 

bukaan jendela maupun void. Keuntungan yang di dapatkan apabila 

menggunakan penghawaan alami adalah, mengurangi kinerja penghawaan 

buatan yang berat. Namun penghawaan buatan tetap dibutuhkan namun 

secara perbandingan alangkah lebih baik lebih banyak penghawaan alami. 

Berikut adalah penghawaan buatan yang akan di terapkan. Antara lain: 

 

 

Gambar 7.7  Kaca Sparta 

Sumber: google 
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7.5.3 Mekanikal Elektrikal 

 Daya utama menggunakan daya dari PLN 

yang ditampung di setiap ruang ME, 

kemudian di distribusikan ke seluruh 

ruangan. untuk menjaga kegiatan pusat 

budidaya dan pengolahan agar berjalan 

dengan baik maka disediakan generator 

sebagai tenaga cadangan apabila terjadi 

pemadaman dari PLN dengantoleransi 15 

detik untuk menyalakan generator. 

7.5.4 Sistem Proteksi Kebakaran 

Walau pun bangunan ini bukan termasuk bangunan yang rawan kebakaran, 

namun tetap di lakukan waspada maka di perluka alat penghisap asap 

(axhausting fan) yang di letakkan pada ruangan yang tertutup yang mempunyai 

potensi resiko tertinggi seperti pada pengelola,pengolahan dan juga restaurant. 

7.5.5 Jaringan Air Bersih dan Air Kotor 

a. Air bersih 

Sumber pengadaan air bersih di sesuaikan dengan kebutuhan air yang di 

perlukan. Untuk keperluan sanitasi seperti toilet,mushola,hydrant dan sprinkler 

beradasal dari sumur bor sedangkan keperluan memasak seperti pada kegiatan 

pengolahan atau restaurant menggunakan air sumber PDAM. 

 

Gambar 7.8  AC 

Sumber: google 

Gambar 7.9  generator 

Sumber: google 
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b. Air Limbah 

Sistem air kotor di bagi menjadi 2, yaitu limbah cair dan limbah padat. 

1. Limbah cair 

Sistem pengelola limbah cair seperti air hujan dapat di daur ulang untuk 

menyiram tanaman dan penggunaan air toilet. Sedangkan air cucian di 

gunakan dari sumber ground tank atau roof tank dan di salurkan ke resapan. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1. Limbah Cair 

Sumber: Analisa Pribadi 
 

2. Limbah Padat 

Sistem limbah padat di teruskan ke bak kontrol kemudian di teruskan ke 

bio septic tank, di teruskan ke resapan dan di alirkan ke saluran kota. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2. Limbah Padat 

Sumber: Analisa Pribadi 

 


