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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

A. Penetapan Konsep Perancangan 

Berikut merupakan penjelasan mengenai konsep perencanaan yang akan di 

gunakan dalam Perancangan Taman Budaya Sasak : 

1. Konsep Ruang dan Tata Ruang 

Konsep Perencanaan Ruang dan Tata Ruang Secara keseluruhan menggunakan 

penataan dengan sistem organisasi cluster. Sistem ini dipilih karena 

mempertimbangkan kedekatan fisik untuk menghubungkan suatu bangunan 

dengan bangunan lainnya. Dalam perancangannya sistem cluster dalam Taman 

Budaya nantinya akan memberi kesatuan bagi bangunan-bangunan yang memiliki 

perbedaan bentuk, fungsi dan ukuran. Sistem Cluster menjadi pilihan karena tidak 

berasal dari konsep geometri yang kaku sehingga organisasi bangunan akan 

bersifat fleksibel dan menerima perubahan atau pertumbuhan tanpa mengurangi 

karakter Taman Budaya Sasak. Hal ini tentu sejalan dengan fungsi dan tujuan 

Taman Budaya Sasak sebagai obyek wisata yang tentu akan mengalami 

pengembangan baik dalam desain maupun sirkulasinya. 

 

Gambar 78 Sistem Organisasi Ruang Cluster 

Sumber : https://dimasseptiyanto.wordpress.com/2010/05/31/organisasi-ruang/ 
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Dalam penerapannya sistem organisasi cluster akan di tata secara mengelompok 

dilengkapi dengan area masuk yang dapat menjangkau tatanan kompleks bangnan 

di dalamnya. 

 

Gambar 79 Sistem Organisasi Ruang Cluster 

Sumber : https://dimasseptiyanto.wordpress.com/2010/05/31/organisasi-ruang/ 

Secara mendasar terdapat 6 area utama yang akan difokuskan lebih lanjut 

penataan ruangnya dalam perancangan Taman Budaya Sasak untuk mendukung 

fungsi utama yaitu : 

a) Museum dan Gallery Seni 

Dalam penataan display karya pada museum dan gallery seni akan 

menggunakan konsep tata ruang linear. Hal ini akan memudahkan bagi 

pengunjung untuk menikmati karya seni secara bertahap sesuai dengan 

konsep gallery. Konsep Linear akan di dukung dengan peletakan karya pada 

area yang ditentukan dan diberikan sekat atau batasan tertentu untuk 

membentuk alur yang jelas bagi pengunjung.  

b) Area Pertunjukan  

Dalam penataan ruang pada area pertunjukan akan menggunakan sistem 

organisasi ruang terpusat dimana area panggung akan menjadi fokus utama 

(pusat) dan kemudian di diikuti penataan ruang sekunder di sekelilingnya 

seperti area menonton, ruang backstage, ruang panggung dll. 
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c) Area Workshop 

Dalam penataan area workshop akan di lakukan penataan terpusat dimana 

area gallery workshop akan menjadi titik temu untuk ruang sekunder lainnya 

seperti ruang workshop tenun, ruang workshop kopi, dan ruang workshop 

aksesoris. 

d) Area Pengelolaan 

Dalam penataan area pengelolaan akan menggunakan organisasi ruang grid. 

Organisasi ruang tersebut dipilih karena pola grid dapat berubah menjadi satu 

set unit ruang yang modular dan berulang sehingga hal tersebut sesuai dengan 

pembagian area pengelolaan khususnya pada area kerja divisi. Penggunaan 

organisasi grid menciptakan efektivitas ruang pada area pengelolaan. 

e) Area Penunjang 

Dalam penataan area penunjang akan menggunakan konsep organisasi 

cluster. Penataan area penunjang yang dinamis dan fleksibel dirasa tepat jika 

menggunakan organisasi cluster. Nantinya ruag-ruang yang ada pada area 

penunjang akan memiliki perbedaan fungsi, bentuk, ukuran dan berhubungan 

satu sama lain. 

f) Area Servis 

Dalam penataannya area servis tidak memiliki struktur organisasi ruang secara 

khusus. Nantinya ruang ruang pada Area Sevis akan menyebar berada dalam 

area-area lain sesuai dengan kebutuhan dan peletakan perabot yang bersifat 

servis. 

2. Konsep Keruangan 

Peracangan Taman Budaya Sasak dari segi fungsi dan tujuan adalah untuk 

memperkenalkan kebudayaan Sasak kepada pengunjung. Maka konsep 

keruangan yang di rancang akan menggunakan konsep yang mendukung nilai-nilai 
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suku Sasak dengan memasukan simbol-simbol kebudayaan. Tatanan ruang 

dirancang kuat kaitanya dengan kebudayaan suku sasak dengan memberikan 

ornamen-ornamen khas dan filosofi arsitektur tradisional khas Sasak. Nilai-nilai 

yang nantinya akan muncul dalam mempengaruhi kaitannya dengan konsep 

keruangan adalah nilai sakral (suci) dan Frofan (duniawi) 

Adapun aspek yang dilakukan dalam tahapan perancangan untuk mencapai 

konsep keruangan yang terkait dengan tema desain adalah : 

KONSEP ASPEK SOLUSI 

Ruang Taman 
Budaya yang 
Menjunjung 

nilai-nilai suku 
sasak dan 

Meningkatkan 
Identitas 
Budaya 

Pencahayaan  Menggunakan pencahayaan alami pada siang hari 
dengan memberikan banyak bukaan dan jenis material 
yang memungkinkan cahaya untuk masuk 

 Untuk karya dan area yang membutuhkan aktivitas 
dengan pencahayaan yang terang di berikan lampu 
sorot sebagai penambahan cahaya dan dapat juga 
memberikan efek estetis 

Penghawaan  Secara mayoritas menggunakan penghawaan alami. 

 Pada ruang-ruang yang membutuhkan persyaratan 
khusus akan menggunakan penghawaan buatan. 

Warna dan Tekstur  Warna yang di gunakan dalam taman budaya sasak 
lebih mengarah kepada warna netral dan hangat. Jika 
perlu beberapa material alami seperti bambu dan 
anyam akan di pertahankan warna dan tekstur aslinya 

 Tekstur dan ornamen akan di munculkan dalam 
dinding-dinding di sebagian ruang. Ornamen yang di 
implementasikan dalam desain yaitu ornamen Sasak 
Letih dengan posisi bertopang dagu 

 Adapun ornamen lain yang akan di implementasikan 
adalah ornamen cecak dimana hewan tersebut 
dianggap sebagai hewan keberuntungan pada 
masyarakat Sasak. 

Focal Point  Dalam hal ini masyarakat setempat erat kaitanya 
dengan legenda Putri Mandalika, sehingga sclupture/ 
patung Putri Mandalika akan menjadi focal point dalam 
tatanan keruangan pada taman budaya 

 Bentuk bale lumbung yang kini menjadi ikon 
kebudayaan Sasak turut menjadi focal point dalam 
taman budaya Sasak.  

Signage  Penggunaan signage akan di lakukan guna 
mempermudah pengunjung untuk mencapai ruang 
tujuannya dan mengetahui tatanan ruang taman 
budaya. 

Akustik  Penataan akustik pada taman budaya akan cenderung 
mengarah ke kondisi sedang dan tidak bising agar 
pengunjung dapat menikmati karya dengan nyaman 

 Pada area tertentu seperti amphiteater atau ruang 
pertunjukan akan di lakukan penataan akustik dan 
pertimbangan lain agar ruang tersebut kedap suara. 
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Keamanan  Pada ruang-ruang yang membutuhkan tingkat 
keamanan tinggi di berikan CCTV sebagai langkah 
pengamanan bagi karya dan barang-barang penting 

 Penataan Karya di tata sebaik mungkin dan di berikan 
pelindung atau batasan bagi pengunjung, agar karya 
dapat terjaga dan tidak dengan mudah untuk di sentuh 
pengunjung 

 Menggunakan bahan material yang tepat dengn 
memiliki tingkat keamanan tinggi guna menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan wisata 
berlangsung. 

Tabel 56 Aspek untuk Mencapai Konsep Keruangan yang Terkait dengan Tema Desain 

Sumber : Analisis Pribadi 

3. Konsep Bentuk 

Gambaran secara arsitektural Taman Budaya Sasak di Kuta Mandalika Kab. 

Lombok Tengah di lihat dari nilai-nilai arsitektur yang tergabung di dalamnya. Unsur 

lokalitas masyarakat suku Sasak yang diangkat kedalamnnya menjadi nilai utama 

dalam perancangan Taman Budaya Sasak. Sehingga dalam keberadaannya Taman 

Budaya tidak hanya menjadi sarana pelestarian kebudayaan namun juga dapat 

menjadi simbol utama bagi kebudayaan Sasak. 

Dalam perancangannya desain arsitektur Taman Budaya sasak dipastikan 

memiliki keselarasan baik bentuk dan filosofi yang terkandung dalam masyarakat 

setempat. Selain itu perlu adanya penggunaan material yang menggambarkan ciri 

arsitektur setempat.  

Secara garis besar keberadaan Taman Budaya Sasak pada Kawasan Ekonomi 

Khusus Mandalika merupakan simbol lokalitas dalam modernitas yang mampu 

menjadi daya tarik dan culture identity bagi masyarakat Lombok khususnya Suku 

Sasak. 

Berdasarkan data dan survey secara mendasar konsep tradisional lombok 

memiliki bagian penting yang saling terkait dalam rumah adatnya yaitu, bale lumbung 

(tempat penyimpanan padi), berugak ( sebagai penerimaan tamu), dan bale (sebagai 

tempat tinggal). Ketiga bangunan inti dalam rumah suku Sasak tersebut sama halnya 
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dengan tiga bangunan inti dalam taman budaya (gallery, pengelola, pertunjukan) 

sehingga agar saling berintegrasi sesuai dengan filosofi pada suku Sasak, masing-

masing yaitu pada bangunan tersebut akan mengadopsi bentuk: 

a) Bangunan Museum dan Gallery Seni 

Bangunan tersebut dimaknai sama dengan Lumbung. Dimana lumbung sebagai 

tempat untuk menyimpan padi, dimana padi merupakan bahan penting untuk 

ketersediaan bahan pangan (pokok). Karya seni dimaknai sama pentingnya dengan 

padi. Karena Karya merupakan inti dari keberlangsungan Taman Budaya Sasak. 

Pemaknaan yang sama tersebut nantinya akan diikuti dengan adopsi bentuk dari 

bangunan Lumbung untuk dijadikan bentuk inti dari bangunan Museum dan Gallery 

Seni. 

b) Bangunan Pertunjukan Kesenian 

Bangunan tersebut dimaknai sama dengan Berugak. Dimana Berugak merupakan 

tempat untuk penerimaan dan sambutan bagi tamu adat. Tamu di sini dimaknai sama 

dengan halnya pengunjung taman budaya yang perlu di suguhkan dengan kesenian 

dan pertunjukan khas suku Sasak. Pemaknaan yang sama tersebut nantinya akan 

diikuti dengan adopsi bentuk dari bangunan Berugak untuk dijadikan bentuk inti dari 

bangunan Pertunjukan Kesenian. 

c) Bangunan Pengelola 

Bangunan Pengelola di maknai sama dengan bangunan Bale itu sendiri. Dimana Bale 

merupakan tempat tinggal bagi para penghuni. Penghuni dalam Taman Budaya di 

maknai sama dengan halnya pengelola karena sifatnya yang menjaga dan 

menentukan proses jalannya taman budaya. Pemaknaan yang sama tersebut nantinya 

akan diikuti dengan adopsi bentuk dari bangunan Bale untuk dijadikan bentuk int dari 

bangunan Pengelolaan. 

4. Konsep Pelingkup 

Studi terhadap sistem enclosure dikelompokkan menjadi 4, yaitu :  
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a) Penutup Lantai  

Material  KETERANGAN 

Lantai keramik 

 
Gambar 80 Lantai Keramik 

Sumber : pinterest.com 

Keramik merupakan penutup lantai yang berasal dari bahan 
galian anorganik non-logam yang telah di panaskan dengan 
suhu tinggi.  
Kelebihan : 

 Harga relatif terjangkau 

 Memiliki variasi yang beragam 

 Memiliki daya tahan tinggi 
Kekurangan : 

 Dari segi kekuatan keramik mudah pecah 

 Mudah tergores 

 Nat sulit di bersihkan 

Lantai parket 

 
Gambar 81 Lantai Parket Kayu 

Sumber : pinterest.com 

Jenis Flooring yang terbuat dari kayu asli atau kayu imitasi 
yang di poles dengan cairan tertentu. 
Kelebihan : 

 Mudah dibersihkan 

 Bersifat tahan lama 

 Memiliki bahan yang sifatnya non-alergen 
Kekurangan : 

 Harga relatif mahal 

 Mudah tergores 

 Tidak tahan terhadap udara lembab dan tidak 
tahan air. 

Lantai Beton Ekspos 

 
Gambar 82 Lantai Beton Ekspos 

Sumber : pinterest.com 

Merupakan lantai yang difinishing dengan acian semen. 
Struktur semen sengaja di ekspos. 
Kelebihan : 

 Hasil ahkir memiliki tekstur yang menarik dan alami 

 Penghematan terhadap biaya pembangunan dan 
biaya perawatan 

Kelemahan : 

 Kemungkinan timbulnya lumut 

 Hasil ahkir bergantung kepada teknik dan jenis 
material yang digunakan 

Tabel 57 Konsep Pelingkup Lantai Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

b) Penutup Dinding  

Penutup Dinding 

JENIS KETERANGAN 

Dinding bata Alam 

 

Dinding bata merupakan dinding yang terbuat dari 
batu bata dimana batu bata merupakan tanah liat 
yang dibentuk secara tradisional melalui proses 
pembakaran. Dinding bata dapat digunakan sebagai 
pembatas ruang tertentu dan sebagai struktur 
bangunan. 
Kelebihan : 
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Gambar 83 Dnding Batu Bata 

Sumber : pinterest.com 

 Dapat digunakan sebagai peningkatan masa 
thermal 

 Memberikan perlindungan terhadap api 
Kekurangan : 

 Beban yang cukup berat 

 Rentan terhadap gempa 

Dinding Bata Ringan 

 
Gambar 84 Dinding Bata Ringan 

Sumber : pinterest.com 

Dinding yang dibuat dari bata dimana bata ringan 
merupakan terobosan baru dari bata konvensional 
yang memiliki berat lebih ringan. Sistem 
pembuatannya menggunakan analogi foam dimana 
bahan (semen, pasir, specta foam, air dll ) di campur 
dan diaduk dengan mixer kemudian dikeringkan. 
Kelebihan : 

 Kedap terhadap suara 

 Kuat terhadap tekan tinggi 

 Masa yang lebih ringan 
Kekurangan : 

 Harga relatif mahal 

 Membutuhkan perekat khusus 

 Rentan terhadap air pada saat pemasangan 

Dinding partisi 

 
Gambar 85 Dinnding Partisi 

Sumber : pinterest.com 

Merupakan dinding yang di buat dari rangka dan 
ditutup dengan suatu papan untuk membentuk 
sebuah pembatas ruang. Rangka dapat di buat dari 
kayu ataupun alumunium. Sedangkan papan dapat 
menggunakan papan gypsum, papan kayu dll. 
Kelebihan :  

 Harga relatif terjangkau 

 Pemasangan tidak membebani struktur 

 Dapat dilakukan bongkar pasang 
Kekurangan :  

 Tidak menyerap gelombang suara 

 Struktur kurang kuat, mudah rusak jika terjadi 
benturan keras 

 Tidak tahan terhadap air 

Dinding Partisi Kaca 

 
Gambar 86 Dinding Partisi Kaca 

Sumber : pinterest.com 

Pembatas ruang yang menggunakan media kaca, 
dalam pelaksanaannya kaca dapat berbentuk 
frameless atau diberikan frame. 
Kelebihan : 

 Nilai estetis sangat tinggi 

 Dapat menyalurkan cahaya baik dari luar 
bangunan atau antar bangunan 

Kekurangan: 

 Rentan pecah  

 Harga relatif mahal 

Batu Alam 

 

Finishing dinding yang menggunakan batu alam, 
kemudian batu alam perlu dilakukan proses coating 
agar awet. 
Kelebihan : 

 Memberikan kesan natural  

 Ukuran fleksibel dan dapat di potong sesuai 
dengan kebutuhan  

Kekurangan : 

 Masa cenderung berat dan mempengaruhi 
struktur 

 Pori-pori besar sehingga rentan terhadap air 
dan noda 
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Gambar 87 Dindig Batu Alam 

Sumber : pinterest.com 

Dinding Secondary skin 

 
Gambar 88 Dinding Cladding 

Sumber : pinterest.com 
 

Merupakan dinding kedua bagi pelingkup bangunan 
yang berfungsi untuk memperindah tampilan 
bangunan (finishing) atau sebagai pelindung dari 
iklim. Dalam pelaksanannya secondary skin bisa di 
buat dari berbagai macam bahan diantaranya, kayu, 
grc, metal / logam, dll. 
Kelebihan: 

 Menahan terpaan kotoran dan iklim 
Kekurangan : 

 Jika salah penempatannya dapat mengurangi 
intensitas cahaya masuk ke bangunan 

 

Dinding ACP 

 
Gambar 89 Dinding ACP 

Sumber : pinterest.com 

ACP Merupakan campuran bahan antara plat 
alumunium dengan bahan compostite. ACP biasanya 
di produksi pada ketebalan 1-10 mm dengan lebar 1.2 
– 1.6 m. 
Kelebihan : 

 Permukaannya rata dan halus 

 Mudah di bentuk sesuai dengan kebutuhan 

 Tahan terhadap api 
Kekurangan : 

 Berdasarkan bahan yang di gunakan dalam 
suhu panas tertentu dapat mengeluarkan gas 
beracun 

 Kekuatan terhadap daya tekan angin kurang 

 Lembaran beresiko terkena sambaran petir 

Kusen Alumunium 

 
Gambar 90 Kusen Alumunium 

Sumber : pinterest.com 

Kusen sebagai rangka kaca yang berfungsi sebagai 
jalur sirkulasi dan juga sebagai pembatas ruang.  
Kelebihan : 

 Tahan terhadap keropos 

 Harga ekonomis 
Kekurangan : 

 Pengerjaan yang kurang baik menyebabkan 
air dapat masuk melalui sambungan kaca 
dengan kusen  

 Hanya mengandalkan kekuatan sekrup pada 
pemasangannya 

Tabel 58 Konsep Pelingkup Dinding Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

c) Penutup Plafond  

Penutup Plafond 

Jenis Material keterangan 
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Plafond Gypsum 

 
Gambar 91 Plafond Gypsum 

Sumber : pinterest.com 

Merupakan plafond yang terbuat dari bahan batuan 
sedimen, dimana dalam pelaksanaannya seringkali di 
gunakan sebagai plafond gantung. 
Kelebihan : 

 Perawatan tergolong mudah 

 Pola dan bentuk dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan 

Kekurangan : 

 Tidak tahan terhadap air dan benturan 

Plafond ACP 

 
Gambar 92 Plafond ACP 

Sumber : pinterest.com 

ACP Merupakan campuran bahan antara plat 
alumunium dengan bahan compostite. ACP biasanya 
di produksi pada ketebalan 1-10 mm dengan lebar 1.2 
– 1.6 m. 
Kelebihan : 

 Permukaannya rata dan halus 

 Mudah di bentuk sesuai dengan kebutuhan 

 Tahan terhadap api 
Kekurangan : 

 Berdasarkan bahan yang di gunakan dalam 
suhu panas tertentu dapat mengeluarkan gas 
beracun 

 Kekuatan terhadap daya tekan angin kurang 

 Lembaran beresiko terkena sambaran petir 
Tabel 59 Konsep Pelingkup Penutup Plafond Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

d) Penutup Atap 

Penutup Atap 

Material keterangan 

ATAP ALANG ALANG SINTETIS 

 
Gambar 93 Penutup Atap Alang-alang Sintetis 

Sumber : pinterest.com 

Atap alang-alang sintetis merupakan atap alang 
alang sintetis, yang berbahan dasar HDPE (High 
density polyethylene) dan dapat di daur ulang. 
Tampilan nya yang natural serta tidak akan 
berubah warna. 
Kelebihan :  
- Lifespan/ usia hingga 50 tahun 
- Pemasangan lebih rapi 
- menghemat biaya perawatan 
- proses pengerjaan lama 
Kekurangan : 
- Mahal 

Tabel 60 Konsep Penutup Atap Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

5. Konsep Struktur 

Studi terhadap system struktur akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu whole-structure, 

sub-structure dan upper-structure :  

WHOLE STRUCTURE 

JENIS KETERANGAN 

Struktur rangka baja Terdiri dari balok anak, balok induk, dan kolom 
baja yag di bentuk untuk membangun rangka 
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Gambar 94 Stuktur Rangka Baja 

Sumber : pinterest.com 

sebuah struktur. Pengerjaannya lebih sering di 
lakukan pada pabrik karena adanya proses 
pembentukan, pemotongan, dan pelubangan 
yang tidak memungkinkan di lakukan di dalam 
site. Perlu adanya penggunaan dinding geser 
(shear wall) dan pengaku diagonal (bracing) 
untuk memberikan ketahanan terhadap angin 
dan gempa bumi. 

- Kelebihan : 

 Efisien jika design rangka berbentuk grid 
dan beraturan 

- Kekurangan : 

 Perlu adanya pelapis korosif 

 Perlu adanya pelapis tahan api 

Sturktur rangka bambu 

 
Gambar 95 Struktur Rangka Bambu 

Sumber : pinterest.com 
 

Kekuatan struktur bambu dapat di persaingkan 
dengan kekuatan struktur baja. Adanya penelitian 
menyebutkan bahwa struktur bambu termasuk 
kedalam kategori tahan gempa. Jenis bambu 
yang di gunakan secara umum yaitu bambu 
petung/ betung, bambu hitam / wulung, dan 
bambu apus / tali. Kunci kekuatan bambu terletak 
pada desain bangunan, pengawetan bambu, dan 
struktur ikatan antar bambu. 
Kelebihan :  
- Mudah di dapat 
- Harga terjangkau 
- Mudah di bentuk untuk desain tertentu 
Kekurangan : 
- Perawatan sedikit sulit 
- Rentan lapuk, reyot, tidak tahan air hujan dan 

api 
- Rawan terkena hama jamur, lumut, rayap, 

bubuk, dan sejenisnya 
 

Struktur Rangka Kayu 

 
Gambar 96 Struktur Rangka Kayu 

Sumber : 
https://probohindarto.wordpress.com/2010/12/
14/atap-anyaman-dengan-struktur-kayu-dan-

bambu-2/ 

Struktur rangka atap kayu lebih kompleks di 
bandingkan dengan struktur atap baja ringan. 
Dalam pelaksanannya diperlukan kemiringan 
untuk mencapai sudut tertentu. 
Kelebihan : 

 Bahan bangunan yang mudah di 
kerjakan dan mudah dilakukan  

 Material dapat di bentuk dan dipotong 
sesuai kebutuhan 

 Memberikan kesan alami 
Kekurangan :  

 Rentan terhadap kebakaran 

 Terjadi proses menyusut dan 
mengembang 

 Bentang kayu yang terbatas 

Tabel 61 Konsep Struktur Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

SUB STRUCTURE 

JENIS KETERANGAN 

PONDASI UMPAK Jenis pondasi yang di letakkan diatas tanah yang 
telah di padatkan atau berada diatas tanah 
berjenis keras. Pondasi ini di topang oleh pondasi 
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Gambar 97 Pondasi Umpak 

Sumber : http://histeel.co.id/blog/jenis-jenis-
pondasi-bangunan 

 

batu kali yang sudah berada di dalam tanah dan 
terdapat sloof sebagai pengikat struktur dan 
angkur yang di kaitkan ke atas umpak kayu. 
Sistim pada pondasi umpak mampu 
menyelaraskan goyangan yang terjadi di atas 
ermukaan tanah sehingga jika terjadi gempa 
pada tiang tiangnya tidak akan patah. 
Kelebihan : 

 Struktur sederhana 

 Cocok untuk menumpu tiang/ kolom kayu 

 Dapat di bongkar pasang 
Kekurangan : 

 Tidak di rekomendasikan untuk struktur 
yang menjunjung bban berat 

PONDASI BATU KALI 

 
Gambar 98 Pondasi Batu Kali 

Sumber : http://histeel.co.id/blog/jenis-jenis-
pondasi-bangunan 

 

Pondasi batu kali merupakan pondasi yang di 
gunakan untuk menahan beban dinding di 
atasnya. Biasanya dalam penggunaannya dapat 
dilakukan penambahan jenis pondasi lain. 
Digunakan untuk bangunan 1 lantai dengan 
konstruksi standart. 
Kelebihan : 

 Pemasangan dilakukan secara mudah 

 Bahan mudah di dapatkan 
Kekurangan :  

 Pemecahan batu terlebih dahulu 
sebelum pelaksanaan membutuhkan 
waktu lama 

PONDASI PANCANG 

 
Gambar 99 Pondasi Pancang 

Sumber : http://histeel.co.id/blog/jenis-jenis-
pondasi-bangunan 

 

Pondasi tiang pancang memiliki prinsip yang 
sama dengan pondasi bore pile. Dalam 
pelaksanaanya pancang di tancapkan ke dalam 
titik yang telah di tentukan dengan menggunakan 
mesin pemancang. Bahan yang dapat digunakan 
untuk pondasi tiang pancang adalah : beton, 
kayu besi/ kayu ulin, bambu dan baja. 
Kelebihan :  

 Cocok untuk konstruksi bangunan 
bertingkat dan beban berat 

 Direkomendasikan untuk jenis tanah 
bergerak/ tidak keras (berlumpur) 

Kekurangan : 

 Melakukan sondir terlebih dahulu 
(pengeboran) 

PONDASI KAYU ULIN Pemakaian tiang pancang kayu ini adalah cara 
tertua dalam penggunaan tiang pancang sebagai 
pondasi. Tiang kayu akan tahan lama dan tidak 
mudah busuk apabila tiang kayu tersebut dalam 
keadaan selalu terendam penuh di bawah muka 
air tanah.  
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Gambar 100 Pondasi Kayu Ulin 

Sumber : 
http://isalliv8.blogspot.com/2009/11/pondasi-

rumah-adat-kalimantan-selatan.html 
Tabel 62 Konsep Sub Structure Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

UPPER STRUCTURE 

JENIS KETERANGAN 

Atap RANGKA BAMBU 

 
Gambar 101 Atap Rangka Bambu 

Sumber : pinterest.com 
 

Merupakan material ringan dan beronggga yang 
dapat digunakan sebaga struktur pada 
bangunan. Rongga yang terdapat pada bambu 
merupakan bracer, dimana bracer adalah ciri 
material bambu yang menjadikan struktur 
bambu menjadi lebih ringan dan elastis. 
Kelebihan  

 Menurut penelitian, bambu lebih kuat 
dari beton dalam struktur 

 Memiliki sifat fisis dan mekanik yang 
baik 

 Mudah dibelah, dipotong, dan dibentuk 

 Seratnya elastis, optimal menahan 
beban tarik, tekan, geser, dan tekuk 

 Ramah lingkungan karena memiliki 
siklus hidup kurang dari 6 tahun 

Kekurangan 

 Rentan lapuk, reyot, tidak tahan air 
hujan dan api 

 Rawan terkena hama jamur, lumut, 
rayap, bubuk, dan sejenisnya 

 Umurnya relatif pendek 

 Dalam pengerjaannya, ada beberapa 
hal sulit, seperti teknik penyambungan 
antar bambu, atau penyambungan 
dengan material lain 

Atap RANGKA KAYU Struktur rangka atap kayu lebih kompleks di 
bandingkan dengan struktur atap baja ringan. 
Dalam pelaksanannya diperlukan kemiringan 
untuk mencapai sudut tertentu. 
Kelebihan : 
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Gambar 102 Atap Rangka Kayu 

Sumber : pinterest.com 
 

 Bahan bangunan yang mudah di 
kerjakan dan mudah dilakukan  

 Material dapat di bentuk dan dipotong 
sesuai kebutuhan 

 Memberikan kesan alami 
Kekurangan :  

 Rentan terhadap kebakaran 

 Terjadi proses menyusut dan 
mengembang 

 Bentang kayu yang terbatas 

SPACEFRAME 

 
Gambar 103 Atap Spaceframe 

Sumber : pinterest.com 
 

Struktur space frame  sering di gunakan untuk 
bentang lebar. Space frame merupakan 
konstruksi yang mengunakan sistem antar 
batang. Batang-batang tersebut disambungkan 
menggunakan ball joint dan membentuk 
segitiga-segitiga. 
Kelebihan : 

 Memiliki beban struktur yang ringan 

 Menggunakan sistem pabrikasi 
sehingga mudah dalam pemasangan 
dan pengerjaan 

 Bentuk fleksibel 

 Dapat digunakan untuk bentang panjang 

 Memiliki usia panjang 50-100 tahun 

Tabel 63 Konsep Upper Structure Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

6. Konsep Utilitas 

a) Sistem Kelistrikan 

PLN 

Sumber utama Power/ Listrik adalah berasal dari PLN (Perusahaan Listrik 

Negara), Mengambil dari sistem jaringan listrik baru/trafo baru yang dibuat di 

sekitar tapak kemudian disalurkan melalui beberapa tiang listrik hingga menuju 

kebangunan. Alternatif nya menggunakan genset apabila terjadi pemadaman 

listrik. 

b) Sistem Jaringan Komunikasi 

SISTEM KOMUNIKASI KETERANGAN 
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Speaker 

 
Gambar 104 Speaker 

Sumber : 
http://ilmudasardanteknik.blogspot.com/ 

Jaringan tata suara pada bangunan 
taman budaya berasal dari ruang 
informasi untuk kemudian di salurkan 
secara keseluruhan di area taman 
budaya dengan menggunakan 
speaker. Sistem komunikasi tersebut 
di gunakan oleh pihak pengelola 
kepada seluruh pengunjung Taman 
Budaya. 

Telepon 

 
Gambar 105 Diagram Telepon pada Bangunan 

Sumber : 
http://ilmudasardanteknik.blogspot.com/ 

Menggunakan sistem PABX sebagai 
perangkat komunikasi antar 
pengelola maupun pengelola dengan 
pihak eksternal. Pusat penempatan 
telfon berada di ruang informasi 
kemudian di sambungkan ke ruang 
ruang divisi dan ruang karyawan lain. 
 

 

Tabel 64 Sistem Jaringan Komunikasi pada Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 

c) SISTEM KEAMANAN BANGUNAN 

(1) Security 

Menggunakan jasa personel Security sebagai pengamanan utama dalam area 

Taman Budaya. 

(2) CCTV 

Penggunaan CCTV sebagai pengamanan tambahan pada area Taman Budaya 

 

Gambar 106 Diagram Jaringan CCTV pada Bangunan 
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Sumber : http://ilmudasardanteknik.blogspot.com/ 

d) Sistem Penangkal Petir 

SISTEM THOMAS 

Penangkal petir sistem thomas merupakan penangkal petir dengan sistem 

eksternal yang memiliki kualitas konduktor sangat baik. Dengan sistem tersebut 

dapat meminimalisir arus listrik dari sambaran petir yang akan di salurkan kebawah 

tanah untuk di netralkan. Penangkal petir sistem thomas mampu memberikan 

proteksi sampai radius 125 meter sehingga cocok untuk komplek Taman Budaya 

yang luas. 

e) Sistem Pencahayaan 

(1) Pencahayaan alami 

 

Gambar 107 Contoh Pencahayaan Alami 

Sumber : Pinterest.com 

Pada area pameran akan di terapkan pencahayaan alami karena mengingat 

area pameran yang cukup luas dan masa bangunan yang tinggi, pencahayaan 

alami dinilai ideal bagi karya seni untuk dinikmati pengunjung. Pengaplikasian 

pencahayan secara alami diharapkan mampu mengurangi pemakaian energi 

listrik. Skylight atau Atap kaca adalah jendela horizontal yang umumnya 

ditempatkan di atap bangunan, dan sering digunakan untuk pencahayaan 

(2) Pencahayaan Buatan 

Berikut beberapa jenis pencahayaan yang akan di gunakan dalam Taman 

Budaya Sasak : 
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Jenis Pencahayaan Buatan Keterangan 

General lighting 

 
Gambar 108 General Lighting 

Sumber : Pinterest.com 

Digunakan untuk segala 
ruangan yang ada dalam 
Taman Budaya. 
 

Accent Lighting 

 
Gambar 109 Accent Lighting 

Sumber : Pinterest.com 

Digunakan untuk 
memberikan cahaya 
tambahan yang menyorot 
karya pada ruang 
pameran. Hal ini bertujuan 
untuk menarik atensi 
pengunjung terhadap 
sebuah karya. 
 

Tabel 65 Jenis Pencahayaan Buatan 

Sumber : Analisis Pribadi 

f) Sistem Penghawaan 
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(1) Penghawaan Buatan : 

AC Split wall 

 
Gambar 110 AC Split Wall 

Sumber : 
http://projectmedias.blogspot.

com 

AC ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 
Indoor dan Outdoor. Indoor adalah bagian 
yang mengeluarkan hawa dingin dan 
Outdoor adalah bagian tempat dimana 
mesin berada. Bagian outdoor 
ditempatkan diluar ruangan karena 
mengeluarkan hawa yang panas dan 
kadangkala suaranya yang berisik. 
 

AC Central 

 

Gambar 111 AC Central  

Sumber : 
http://projectmedias.blogspot.

com 

Pada AC jenis ini, udara dari 
ruangan/bangunan didinginkan pada 
cooling plant diluar ruangan/bangunan 
tersebut kemudian udara yang telah dingin 
dialirkan kembali kedalam 
ruangan/bangunan tersebut. 
 

Tabel 66 Jenis Penghawaan Buatan 

Sumber : Analisis Pribadi 

g) Sistem Pencegah Kebakaran 

Jenis Keterangan 

SPRINKLER 

 
Gambar 112 Sprinkler 

Sumber : https://guardall.co.id 

Sprinkler adalah alat yang berguna 
untuk memadamkan api secara otomatis. 
Alat ini merupakan bagian dari Sprinkler 
system yag akan mengeluarkan debit air 
ketika terdeteksi ada api, atau ruang 
telah melampaui suhu yang telah 
ditentukan. Peletakan sprinkler akan di 
lakukan pada area galery dan ruang yang 
memiliki resiko kebakaran tinggi. 
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HYDRANT BOX 

 
Gambar 113 Hydrant Box 

Sumber : https://guardall.co.id 

Fire hydrant box merupakan box yang 
digunakan untuk menyimpan fire hydrant 
equipment (alat pemadam 
kebakaran). Pemberian hydrant box 
untuk menjaga alat pemadam kebakaran 
tersimpan dengan baik, sehingga tidak 
membutukan waktu yang tidak terlalu 
lama ketika mempersiapkan pemadam 
api untuk memadamkan kebakaran. 
Disamping hal tersebut dengan 
menggunakan fire hydrant box ruang 
simpan fire extinguisher lebih rapi dilihat 
dan indah. 
 

HYDRANT PILAR 

 
Gambar 114 Hydrant Pilar 

Sumber : https://guardall.co.id 
 

Hydrant pillar berfungsi sebagai output 
yang menyambungkan supply air dari 
water tank ke perlalatan-peralatan 
pemadam kebakaran seperti selang, 
dan nozzle (ujung selang pemadam). 
Material dari hydrant pillar adalah cast 
iron, yang tahan terhadap segala kondisi 
dan cuaca, serta anti korosi karena 
penempatannya yang berada di luar 
gedung. 

APAR 
 

 
Gambar 115 APAR 

Sumber : https://guardall.co.id 

Alat Pemadam Api Ringan (Fire 
Extinguisher) yang biasanya disingkat 
dengan APAR adalah alat yang 
digunakan untuk memadamkan api atau 
mengendalikan kebakaran kecil. Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR) pada 
umumnya berbentuk tabung yang 
diisikan dengan bahan pemadam api 
yang bertekanan tinggi. Dalam hal 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), 
APAR merupakan peralatan wajib yang 
harus dilengkapi oleh setiap bangunan. 
 

Tabel 67 Sistem Pencegah Keamanan Kebakaran 

Sumber : Analisis Pribadi 

h) SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH 

BLACK WATER TREATMENT 

 

Gambar 116 Diagram Black Water Treatment 

https://www.bromindo.com/fire-hydrant-equipment/
https://www.bromindo.com/fire-hydrant-equipment/
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Sumber : Digambar Ulang dari https://www.buildings.com 

Limbah padat / black water yang dimaksud pada bangunan ini adalah limbah yang 

berasal dari kotoran manusia. Limbah padat pada hakikatnya kan terurai pada bio 

septicktank, namun limbah padat ini masih dapat digunakan kembali untuk media 

penyuburan media tanam dengan melalui filtrasi organik. 

i) SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH 

Sistem Pengolahan Limbah 

Sampah Organik Sampah Anorganik 

Sampah Organik dibedakan dan dipisah 
menjadi dua jenis, yaitu sampah dedaunan dan 
sampah dari limbah sisa sisa makanan.  
Sampah Organik yang kedua diolah melalui 
lubang biopori, hanya sampah jenis organik 
(sampah dedaunan) yang dapat dibusukkan 
pada lubang biopori. Lubang biopori 
merupakan lubang pengumpulan sampah 
organik berdiameter 10cm dan kedalaman 
70cm yang dibuat di sekitar area media tanam. 
Pada lubang ini sampah organik akan 
dibusukkan dengan bakteri pengurai dan 
menjadi satu dengan media tanam. Selain itu 
lubang biopori juga membantu meningkatkan 
daya serap air ke dalam tanah. 
 

Sampah Anorganik akan ditampung pada 
bak yang berbeda dengan sampah Organik, 
secara keseluruhan pengolahan sampah 
berada pada satu bak yang berada di luar 
area kompleks wisata dan akan diangkut 
setiap hari/malam/sore nya, sehingga tidak 
menjadi sampah yang menumpuk pada 
lokasi area wisata. 
 

Tabel 68 Pengolahan Jenis Sampah 

Sumber : https://hatma.net 

j) SISTEM AIR BERSIH 

Sistem Downfeed 

Pada sistem ini air bersih dari PDAM atau deep well masuk ke dalam ground 

reservoir , kemudian air bersih tersebut dinaikkan dengan pompa ke roof tank, 

selanjutnya dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tiap lantai bangunan. 

Sistem ini memungkinkan bagi lokasi tapak yang memiliki air tanah yang cukup 

dalam, serta penyimpanan air bersih menuju roof tank dapat menampung 

kebutuhan air bagi Taman Budaya yang cukup banyak. 
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Gambar 117 Sistem Downfeed 

Sumber : ilmutekniksipil.com 

k) Pengolahan Air Hujan 

Pengolahan air hujan nantinya akan dimanfaatkan menjadi air yang siap 

fungsi, maka pengolahan air hujan akan dilakukan dengan cara Recycle Air 

system SPAH, dengan cara kerja sebagai berikut : 

1. Air hujan jatuh di atap bangunan dan mengalir melalui atap kemudian 

terkumpul di talang air yang dialirkan dengan pipa menuju bak 

penampungan air hujan  

2. Sampah dedaunan yang terbawa akan disaring di bagian depan bak 

penampung, dengan media pasir dan kerikil, sampah akan tertahan dan 

air hujan yang bersih akan masuk ke bak  penampung. 

3. Jika hujan berlangsung terus menerus, dan bak penampung penuh maka 

air akan melimpah melalui pipa outlet masuk kedalam sumur resapan. Air 

hujan didalam sumur resapan ini akan meresap melalui zona resapan dari 

sumur resapan kedalam tanah sebagai sumber air tanah. Bidang resapan 

terletak dibagian dasar, tanpa bis beton, agar bis beton di atasnya tidak 

merosot diberi penyangga batubata. Bidang resapan diisi dengan kerikil 

dan ijuk, sebagai penyaring agar tidak terjadi kebuntuan.  

https://www.ilmutekniksipil.com/utilitas-gedung/macam-macam-sistem-penyediaan-air-bersih
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4. Air dari bak penampung air hujan dipompa ke unit ARSINUM yang terdiri 

dari pompa air baku, statix mixer, filter multi media, filter penukar ion, 

cartridge filter, Ultrafiltarsi, sterilisator ultra violet dan post catridge 

filter.untuk dimanfaatkan kembali sebagai air yang berfungsi dalam 

kegiatan sehari-hari. 

l) Sistem Transportasi  

SISTEM TRANSPORTASI 

JENIS KETERANGAN 

TANGGA 

 
Gambar 118 Tangga Sebagai 

Sistem Transportasi 

Sumber : Pinterest 

Tangga merupakan jalur 
yang mempunyai undak - 
undak (trap) yang 
menghubungakan satu 
lantai dengan lantai 
diatasnya dan mempunyai 
fungsi sebagai jalan untuk 
naik dan turun antara lantai 
tingkat. 
 

RAMP 

 
Gambar 119 Ramp Sebagai Sistem 

Transportasi 

Sumber : Pinterest 

Jalur sirkulasi yang memiliki 
bidang dengan kemiringan 
tertentu, sebagai alternatif 
bagi orang yang tidak dapat 
menggunakan tangga. 
Ketentuan teknis ramp 
berdasarkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum 
No.30/PRT/M/2006. 
 

Tabel 69 Sistem Transportasi Bangunan 

Sumber : Analisis Pribadi 
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7. Sistem Pelayanan untuk Kaum Difabel 

Tentunya dalam sebuah Taman Budaya dapat memberikan fasilitas 

dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, termasuk pengunjung kaum 

difabel dan lanjut usia yang perlu di berikan kemudahan untuk menjangkau 

seluruh Taman Budaya. Untuk itu, maka solusi dan penyelesaian yang dapat 

dilakukan yaitu : 

a. Menyediakan ramp disebelah tangga menuju area – area publik. 

Melengkapi pedestrian dengan pegangan tangan untuk mempermudah 

pergerakan. 

b. Menyediakan parkir bagi pengunjung difabel dan memberikan kemudahan 

untuk mengakses bangunan dengan jarak yang lebih dekat dan atap. 

c. Memberikan Kamar Mandi khusus dan memenuhi standart untuk difabel. 

8. Konsep Teknologi 

 jENIS  kETERANGAN 

Panel Surya 

 
Gambar 120 Panel Surya 

Sumber : Pinterest 

Panel surya adalah pemilihan penyediaan 
energy mandiri yang paling potensial 
diterapkan oleh siapa pun. Langkah-
langkah pengerjaanya pun tidak rumit, 
bahkan ketika kita membeli secara paket, 
penjual juga menawarkan jasa 
pemasanganya. Berikut dipaparkan 
terlebih dahulu mengenai komponen-
komponen panel surya.  (Christina E. 
Mediastika, 2013)   
 

Led Wall Interior 

 
Gambar 121 LED Wall Interior 

Sumber : Pinterest 
 

LED wall pada interior yang rencananya 
dipakai untuk penyampaian materi edukasi 
dalam wisata, pada area ini  pengunjung 
akan melihat secara keseluruhan dalam 
ruangan full led movie. 
 

Tabel 70 Konsep Sistem Teknologi Pada Bangunan 

Sumber : Analisis  Pribadi 


