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BAB VII 

KONSEP PERANCANGAN 

7.1 Perencanaan Konsep Perancangan 

Dalam perencanaan memorial park bertema living in the future ini, 

konsep perencanaan yang ingin diterapkan adalah : 

a. Penerapan tema utama, yakni living in the future, yang dapat 

merepresentasikan kehidupan setelah kematian yang tercermin secara 

langsung dalam setiap fasilitas pelayanan kematian, dimana gambaran 

surga pada masing – masing agama direpresentasikan secara langsung.  

Hal ini sekaligus menghilangkan kesan seram yang selama ini melekat 

pada fasilitas pelayanan kematian. Konsep yang diterapkan untuk ini yakni, 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Seperti pada judul proyek ini Memorial Park, pemakaman akan dibuat 

sesuai dengan konsep taman, dimana makam yang ada di memorial 

park ini tidak akan menampilkan gundukan tanah seperti pada 

pemakaman umum, melainkan konsep yang dipakai adalah makam 

datar, dan hanya di tandai oleh batu nisan, yang mana desainnya akan 

mengikuti pihak manajemen memorial park. Konsep ini terinspirasi dari 

American burial system, dimana penanda makam hanya beruba batu 

nisan saja. Sekalipun pada bagian makam tertentu akan diberi bak 

makam, namun tinggi bak tersebut hanya berukuran 25 cm. 

 

Gambar VII.1 : Konsep Pemakaman yang Rata Dengan Tanah 

Sumber : sindonews.com <https://goo.gl/images/TYHutr 

2. Secara garis besar, pemakaman ini dirancang untuk seluruh agama 

yang ada di Indonesia. Dalam sistem memorial park ini, akan di buat 

sistem cluster, dimana setiap agama akan dipisah dalam cluster dan 

dibagi berdasarkan tipe dan fasilitas  sebagai berikut : 
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Agama Cluster Tipe Fasilitas 

Katolik dan 
Kristen ( Kristiani 
) 

Christian 
Mansion 

Single burial  
Ukuran : 
( 2,4 m x 1 m ) 
Luas total L 
2,4 m2 
Kapasitas : 
1 orang 
Jumlah 
Kavling : 
275 kavling 
 

- Desain makam 
mengikuti 
desain 
manajemen, 
yakni makam 
hanya ditutupi 
rumput dan 
nisan dapat 
diletakkan di 
bagian kepala 
atau di kaki ( 
desain standar ) 

- Jalan setapak di 
area 
pemakaman 

Double burial 
Ukuran : 
( 6 m x 6 m ) 
Luas total : 
36 m2 
Kapasitas : 
2-3 orang 
Jumlah 
Kavling : 
96 kavling 

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, yakni 
standar, dan 
desain dengan 
bak makam dari 
batu granit 

- Arah makam 
dapat diputar ( 
sesuai feng shui 
) 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Family burial 
Ukuran : 
( 10 m x 12,5 
m ) 
Luas total : 
125 m2 
Kapasitas : 
12 orang 
Jumlah 
Kavling : 
7 kavling 

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, standar 
dan bak makam, 
dapat ditambah 
gazebo dan 
aksesoris sesuai 
dengan 
persetujuan 
pihak 
manajemen 

- Arah makam 
dapat diputar ( 
sesuai feng shui 
) 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Budha dan 
Konghucu  

Chinese 
Mansion 

Single burial 
Ukuran : 
( 2,4 m x 1 m ) 
Luas total L 
2,4 m2 
Kapasitas : 
1 orang 
Jumlah 
Kavling : 

- Desain makam 
mengikuti 
desain 
manajemen, 
yakni makam 
hanya ditutupi 
rumput dan 
nisan dapat 
diletakkan di 
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Agama Cluster Tipe Fasilitas 

25 kavling bagian kepala 
atau di kaki ( 
desain standar ) 

- Jalan setapak di 
area 
pemakaman 

Double burial 
Ukuran : 
( 6 m x 6 m ) 
Luas total : 
36 m2 
Kapasitas : 
2-3 orang 
Jumlah 
Kavling : 

13 kavling 

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, yakni 
standar, dan 
desain dengan 
bak makam dari 
batu granit 

- Arah makam 
dapat diputar ( 
sesuai feng shui 
) 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Family burial 
Ukuran : 
( 10 m x 12,5 
m ) 
Luas total : 
125 m2 
Kapasitas : 
12 orang 
Jumlah 
Kavling : 
2 kavling 

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, standar 
dan bak makam, 
dapat ditambah 
gazebo dan 
aksesoris sesuai 
dengan 
persetujuan 
pihak 
manajemen 

- Arah makam 
dapat diputar ( 
sesuai feng shui 
) 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Siupan Burial 
Ukuran : 
( 3 m x 1,5 m ) 
Luas total : 
4,5 m2 
Kapasitas : 
1 orang 
Jumlah 
Kavling : 
25 kavling 

-  Desain makam 
memiliki 2 
desain, standar 
dan bak makam, 
dapat ditambah 
gazebo dan 
aksesoris sesuai 
dengan 
persetujuan 
pihak 
manajemen 

- Arah makam 
dapat diputar ( 
sesuai feng shui 
) 

- Akses jalan 
mobil langsung 
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Agama Cluster Tipe Fasilitas 

Islam  Moslem 
Mansion 

Single burial 
Ukuran : 
( 2 m x 1 m ) 
Luas total L 
2 m2 
Kapasitas : 
1 orang 
Jumlah 
Kavling : 
225 kavling  
 

- Desain makam 
mengikuti 
desain 
manajemen, 
yakni makam 
hanya ditutupi 
rumput dan 
nisan di bagian 
kepala. 

- Arah makam 
sesuai dengan 
kiblat. 

- Jalan setapak di 
area 
pemakaman 

Double burial 
Ukuran : 
( 6 m x 6 m ) 
Luas total : 
36 m2 
Kapasitas : 
2-3 orang 
Jumlah 
Kavling : 
68 kavling 

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, yakni 
standar, dan 
desain dengan 
bak makam dari 
batu granit. 

- Arah makam 
sesuai dengan 
kiblat. 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Family burial 
Ukuran : 
( 10 m x 12,5 
m ) 
Luas total : 
125 m2 
Kapasitas : 
12 orang 
Jumlah 
Kavling : 
8 kavling  

- Desain makam 
memiliki 2 
desain, standar 
dan bak makam, 
dapat ditambah 
gazebo dan 
aksesoris sesuai 
dengan 
persetujuan 
pihak 
manajemen 

- Arah makam 
sesuai dengan 
kiblat. 

- Akses jalan 
mobil langsung 

Tabel VII.1 : Pembagian Cluster Pemakaman dalam Memorial Park 

Sumber : Analisa pribadi 

3. Dalam fasilitas krematorium dan columbarium, terdapat 2 ruangan oven 

kremasi dan juga di depannya terdapat ruang persemayaman sebelum 

jenazah akan dikremasi dengan kapasitas kursi hingga 80 orang. 

Konsep krematorium ini juga adalah modern elegan, dimana tidaka 
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ada bekas gosong pada dinding – dnding krematorium seperti pada 

kebanyakan krematorium tradisonal.  

 

Gambar VII.2 : Konsep Ruang Kremasi yang Modern dan Elegan 

Sumber : Grandheaven.co.id >https://goo.gl/images/hYkloe  

Setelah proses kremasi usai, keluarga dapat menentukan apakah abu 

jenazah akan dilarung, atau dititipkan di columbarium di dalam 

memorial park ini. Columbarium dalam memorial park ini juga memiliki 

konsep modern elegan, dimana guci abu tidak akan terlihat jika sudah 

diletakkan dalam lemari penyimpanan, melainkan hanya foto dan nisan 

kecil almarhum/ah. Konsep ini digunakan juga untuk mengatasi kesan 

seram, sehingga tidak nampak seperti tempat penyimpanan abu 

jenazah pada umumnya. 

 

Gambar VII.3 : Konsep Ruang Columbarium yang Modern dan Elegan 

Sumber : Columbarium-Nirvana  >https://goo.gl/images/J78Tyr  

Dalam columbarium ini, dibagi menjadi beberapa tipe ruang lemari 

penyimpanan abu sebagai berikut : 

Agama Cluster Tipe Fasilitas 

Katolik dan 
Kristen ( Kristiani 
) 

Christian Hall Single box ( 
Standar 
Room ) 
Ukuran : 
( 30 cm x 30 
cm ) 

- Standar lemari 
penyimpanan abu 
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Agama Cluster Tipe Fasilitas 

Kapasitas : 
1 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

Couple box ( 
Standar 
Room ) 
Ukuran : 
( 60 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
2 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

- Standar lemari 
penyimpanan abu 

  Single box ( 
VIP Room ) 
Ukuran : 
( 30 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
1 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

- Memiliki akses 
ruang dengan 
menggunakan 
kartu sehingga 
privasi lebih 
terjaga 

  Couple box ( 
VIP Room ) 
Ukuran : 
( 60 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
2 guci abu 
Jumlah box : 

2 kavling 

- Memiliki akses 
ruang dengan 
menggunakan 
kartu sehingga 
privasi lebih 
terjaga 

Budha dan 
Konghucu 

Chinese Hall Single box ( 
Standar 
Room ) 
Ukuran : 
( 30 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
1 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

- Standar lemari 
penyimpanan abu 

 
 

 Couple box ( 
Standar 
Room ) 
Ukuran : 
( 60 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
2 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

- Standar lemari 
penyimpanan abu 

  Single box ( 
VIP Room ) 
Ukuran : 

- Memiliki akses 
ruang dengan 
menggunakan 
kartu sehingga 
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Agama Cluster Tipe Fasilitas 

( 30 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
1 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

privasi lebih 
terjaga 

  Couple box ( 
VIP Room ) 
Ukuran : 
( 60 cm x 30 
cm ) 
Kapasitas : 
2 guci abu 
Jumlah box : 
2 kavling 

- Memiliki akses 
ruang dengan 
menggunakan 
kartu sehingga 
privasi lebih 
terjaga 

Tabel VII.2 : Pembagian Cluster Columbarium dalam Memorial Park 

Sumber : Analisa pribadi 

b. Memorial park yang memiliki ruang terbuka hijau, yang selain bersifat 

sebagai pelesatarian hayati, namun juga menjadi tempat rekreatif bagi para 

pengunjung baik keluarga maupun para pelayat saat menghantarkan 

jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Konsep ruang terbuka hijau 

ini merupakan penggabungan antara 2 kegiatan yakni berziarah dan juga 

rekreasi. Pada dasarnya, orang Indonesia datang mengunjungi makam 

saat akan menyambut hari raya seperti natal, idhul fitri, imlek, dan saat 

cheng beng ( tradisi sembahyang kubur bagi masyarakat tionghoa ) di 

bulan April, tak hanya seorang diri, namun membawa keluarga besarnya 

untuk sekaligus berkumpul bersama. Dari hal inilah ide untuk 

memanfaatkan ruang terbuka hijau yang memang menjadi bagian dari 

pemakaman, menjadi sebuah area rekreatif bagi para pengunjung untuk 

berkumpul keluarga, ditambah sejumlah fasilitas penunjang berupa 

restauran, tempat penginapan, serta danau buatan yang menjadi view 

tersendiri dalam memorial park ini.  

 

Gambar VII.4 : Danau Buatan Sebagai Salah Satu Area Terbuka Hijau 

Sumber : pxhere.com >https://goo.gl/images/g4G7tk  

https://goo.gl/images/g4G7tk
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Gambar VII.5 : Fasilitas di Area Terbuka Hijau 

Sumber : PT. Cipta Karya >https://goo.gl/images/gYjhg8l   

c. Harmonisasi antara desain makam manajemen memorial park, dengan 

aturan agama dan tradisi calon klien. Berdasarkan kajian teori pada bab 

sebelumnya telah disebutkan bahwa konsep makam datar menjadi konsep 

utama dalam pemakaman di memorial park ini. Dari analisa, diadapati bagi 

pemeluk agama Budha dan Konghucu yang sebagian besar keturunan 

Tionghoa, yang akan mengalami sedikit perubahan pada bentuk makam di 

memorial park ini, diandingkan dengan bentuk makam chinese pada 

tempat lainnya. Bongpai akan tetap diperbolehkan, namun mengikuti 

aturan yang berlaku dari manajemen memorial park. Bak makam 

diperbolehkan bagi mereka penghuni lahan double dan family burial, 

namun dengan ketinggian standar ketinggian yang tidak melebihi 35 cm.  

 

Gambar VII.6 : Lahan Pemakaman Dengan Menggunakan Bongpai dan 

Bak Makam 

Sumber : San Diego Hills.co.id  >https://goo.gl/images/Tr2wEQ 

https://goo.gl/images/gYjhg8l
https://goo.gl/images/Tr2wEQ
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Gambar VII.7 : Lahan Pemakaman Dengan Menggunakan Bongpai  

Sumber : San Diego Hills.co.id  >https://goo.gl/images/Yreq32a 

d. Konsep Tata Ruang dalam kompleks fasilitas pelayanan kematian yang 

ada di memorial park. Konsep tata ruang menggunakan konsep cluster, 

untuk memperjelas setiap fungsi dan aktivitas di dalamnya.  

 

Gambar VII.8 : Cluster Sebagai Tata Ruang Pada Memorial Park 

Sumber : Analisa Pribadi 

Rumah duka ditempatkan pada bagian awal, dikarenakan jenazah akan 

disemayamkan terlebih dahulu, sebelum acara kremasi ataupun 

pemakaman. Sedangkan, untuk chinese mansion dan christian mansion, 

menempati bagian tapak pada kontur paling tinggi, dikarenakan memiliki 

kepercayaan terhadap ilmu Hongshui ( Gunung dan Air ) yang merupakan 

tempat terbaik bagi pemakaman.  

https://goo.gl/images/Yreq32a
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e. Konsep Bentuk Bangunan dalam memorial park ini akan mengadopsi 

bentukan dasar bujur sangkar, dan kombinasi dengan lingkaran, dimana 

kedua bentuk ini dikira dapat menimbulkan harmonisasi dan mewadahi 

kegiatan secara optimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII.9 : Gubahan Bentuk Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

f. Konsep Wajah bangunan untuk bangunan yang ada di dalam memorial 

park ini menggunakan konsep modern minimalis, dimana setiap bangunan 

yang ada memiliki desain yang hampir sama. Hal ini ditujukan agar tidak 

terjadi perbedaan yang mencolok, secara fasade demi menghilangkan 

kesan seram dalam proyek ini.  

 

Gambar VII.10 : Gambaran Wajah Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

g. Konsep Struktur yang akan digunakan pada bangunan yang ada, yakni 

struktur rangka, dikarenakan kebangkan bangunan hanya akan memiliki 1 

hingag 2 lantai, sehingga struktur ini dirasa cocok untuk bangunan. 

Sedangkan untuk pondasi dipilih menggunkan pondasi dangkal, 

dikarenakan tanah pada tapak sudah merupakan tanah keras. 

 


