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BAB V.  

PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

5.1  Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak  

 Perancangan tata ruang tapak pada projek International Equistrian secara 

kompleks dikarenakan pengguna pada projek ini ialah hewan kuda dan manusia.  

Dengan begitu perlu adanya pemisahan bangunan antara bangunan manusia dan 

hewan ataupun terdapat satu bangunan yang terdiri dari kuda dan manusia. Seperti 

halnya bangunan kandang kuda yang perlu bangunan sendiri dan adanya arena 

equistrian yang kegiatannya melibatkan kuda dan manusia sehingga diperlukannya 

bangunan yang dapat menampung kuda dan manusia. Pada lokasi terdapat kontur, 

sedangkan arena equistrian dengan karakteristiknya membutuhkan kontur yang datar 

maka dilakukan beberapa area diberlakukannya cut dan fill. Aksesbilitas dengan 

menggunakan dua jalur pintu yaitu menggunakan pintu masuk dan pintu keluar.  

 
Keterangan  
1. Merah : Fasilitas utam 
2. Kuning : fasilitas Penunjang  
3. Biru : Fasilitas Pengelola  
4. Orange : Fasilitas Servis 
 

 

 

 

 

 

Gambar V.  1 Tata tapak 
Sumber : Analisa Pribadi 
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5.2  Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan  

 Konsep tata ruang yang digunakan pada bangunan International Equistrian ini 

menggunakan konsep organisasi pola bentuk linier , cluster dan terpusat. Dengan pola 

tersbut dirasa cocok seperti pada ruangan kandang kuda dibutuhkan pola tata ruang 

linier sehingga mempermudahkan pemeriksaan kuda karena dibuthkan sirkulasi yang 

jelas.  

 

 
 
 
 
 

 
Gambar V.  2 Bentuk linier kandang kuda 

Sumber : Neufert jilid  
 

• Bentuk Linier , Sebuah sekuen liner ruang ruang yang berulang 

Bentuk terpusat seperti bangunan arena equistrian yang butuh tata ruang terpusat ke 

arena karena tujuan utama bangunan adalah arena. (DK.Ching, 2012) 

• Bentuk Terpusat , Suatu ruang yang dominan lalu dikelilingi oleh sejumlah ruang 

sekunder yang dikelompokan (DK.Ching, 2012) 

 
Gambar V.  3 Equistrian Australia 
Sumber : www.equestrian.org.au 

Dalam menciptakan tata ruang yang berkualitas pendekatan melalui teori (Bently, 

Alcock, Murrain, McGlynn, & Smith, 1985) yaitu :  
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• Permeability , akses menuju ke suatu tempat . Dengan memberikan 

alternatif akses yang berbeda ketika event diadakan pengunjung umum 

melewati loket tiket terlebih dahulu dan untuk pengunjung khusus atau 

VIP bisa langsung ke tujuan.  

• Variety , jenis bentuk dan kegiatan di dalam ruang beserta ruang. 

Pembagian ruang berdasarkan kegiatan dibedakan menjadi 4 yaitu 

kegiatan utama , penunjang , pengelola dan servis. Ruangan dan bentuk 

yang berbeda menyesuaikan dengan fungsi dan kapasitas pada ruangan 

yang dituju.   

• Legabilty, Kejelasan tempat.  Dengan memberikan site maps untuk 

pengunjung atau berikan sign sehingga memudahkan pengunjung 

menuju ruangan yang dituju.  

• Robustness, ruangan yang dapat memfasilitasi lebih dari satu kegiatan. 

Merencanakan ruangan yang dapat multifungsi sepertinya ballroom.  

• Visual Appropriateness, penanda secara langsung atau tidak langsung 

untuk memperjelas ruangan. Denga cara pemberian sign guna 

memperjelas arah ke ruangan yang dituju.  

5.3  Landasan Perancangan Bentuk Bangunan  

 Pada konsep bangunan projek  International Equistrian ini menggunakan konsep 

modern.  Konsep bentuk ini diaplikasikan pada desain interior dan eksterior sehingga 

menimbulkan kesan yang kekinian yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan 

bentuk eksterior yang modern dengan penggunaan material yang terekspos.  
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5.4  Landasan Perancangan Wajah Bangunan  

 Dengan konsep modern pada projek bangunan International Equistrian sesuai 

dengan sifatnya yaitu material penggunaan kaca dan minimnya ornamen namun tetap 

memperhatikan kondis lingkungan dan keadaan sekitar.  

 

Gambar V.  4 AL - Shaqab Equistrian 
Sumber : Google 

5.5  Landasan Perancangan Struktur Bangunan  

 Struktur bangunan dalam perencanaannya terdapat persyatan dimana 

persyaratan tersbut mempengaruhi bentuk bangunan dan wajah bangunan antara lain :  

• Kekuatan, dengan struktur bangunan yang menjadi satu kesatuan dalam 

penerimaan beban maka akan semakin kuat struktur bangunan tersebut.  

• Stabil, dengan adanya kekuatan dari luar yang bersumber dari alam sehingga 

dibutuhkannya kestabilan dalam untuk bangunan tidak goyang  

• Keindahan, struktur bangunan dapat dijadikan sebagai seni yang terlihat indah 

dengan perencanaan yang logis dan harmonis.  

• Fungsional, struktur bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

perencanaan .  

• Efisien, dalam pelaksanaan projek ataupun dalam pemeliharaan nya dapat 

dipergunakan secara efisien.  
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Penggunaan struktur banguna pada projek ini antara lain penggunaan pada struktur 

bawah dengan alternatif penggunaan pondasi batu kali, mini pile dan footplat. Pada 

struktur tengah penggunaan dengan sistem rangka , dinding batu bata , bata ringan , 

dinding kayu , dinding bata expose , plat lantai beton bertulang konvesional , paving , 

kayu. Pada struktur atas menggunakan rangka atap baja , rangka atap space frame , 

plafon PVC , plafon Gypsum.  

5.6  Landasan Perancangan Konstruksi Bangunan  

Perencanaan kontruksi pada projek bangunan International Equistrian ialah :  

• Konstruksi tangga  

Struktur bangunan yang menghubungkan dua plat lantai yang tingginya berbeda. 

Konstruksi tangga tergantung pada ruang jalan tujuan. Terdapat tangga yang 

lurus menerus dan terdapat tangga dengan bordes. Penggunaan kontruksi 

tangga pada bangunan ini menggunakan Konstruksi tangga beton bertulang 

dengan lapisan anak tangga dari marmer dan Konstruksi tangga beton bertulang 

dengan anak tangga ditakik.(Frick & Purwanto, 1998) 

• Konstruksi lubang pembukaan dinding  

Lubang pembuka dinding berupa pintu dan jendela dengan ini dpat 

menghubungkan antara ruang dalam dan ruang luar. Pada pintu dibedakan 

menjadi tiga jenis dalam pembukanya yaitu daun pintu putar dengan engsel kupu 

– kupu , daun pintu dengan sorong rel atas dan bawah , daun lipat. Konstruksi 

pintu dengan bingkai biasa 4.5 x 10 cm yan dipasang dengan pasak nilon 

sesudah tembok diplester. Pada jendela , untuk cara membukanya jendela dapat 

digolongkan menjadi 8 yaitu jendela mati , dengan sayap vertikal , sayap 

horizontal , sayap jatuh , sayap gantung , sayap sorong vertikal , jendela naco, 

jendela sayang sorong horizontal. Untuk konstruksi jendela dengan kusen 6x15 
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cm dipasang sbeleum tembok didirikan, konstruksi jendela dengan kusen tiruan 

4x10 cm atau 3x12 cm dipasang dengan pasak nilon sesudah dinidng di plester. 

5.7 Landasan Perancangan Sistem Bangunan 

• Sistem air bersih (Marlina, 2009) 

a. Up feed system  

Pendistribusian arah aliran air ke arah atas sehingga sumber penampungan 

air letaknya lebih rendah dari pada lobang pendistribusian. Dengan sistem 

kerjanya air dari PAM masuk ke groundtank didistribusikan ke bangunan 

dengan pompa. Kelebihannya hemat karna menggunakan satu tangki , 

namun hanya bisa mengandalkan listrik.  

b. Down feed system  

Pendistribusian air bersih yang dialirkanke bawah dengan bantuan gaya 

gravitasi. Dengan sistem kerjanya air dari PAM masuk ke tangki atas lalu 

didistribusikan ke lubang – lubang distribusi yang letaknya lebih rendah 

sehingga membutuhkan gaya gravitasi. Kelebihannya dapat digunakan ketika 

listrik mati. 

• Jaringan Air kotor dan hujan  

Pada jaringan ini menggunakan sistem two pipe dengan membedakan anatar pipa 

pembuangan air tinja , air kotor dan hujan pada bangunan. Untuk air hujan diluar 

bangunan dapat menggunakan sistem biopori yang diletakan pada sekitar tapak 

sehingga dapat diolah dan dimanfaatkan.  

• Jaringan Listrik  

Sumber utama listrik berasal dari PLN yang diteima oleh trafo lalu dialirkan ke 

sistem elektrikal lain dan untuk sumber dan cadangannya berasal dari genset.  

• Sistem penangkal petir  
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Menggunakan sistem ESE ( Early Screamer Emission) Penangkal petir 

Elektrostatis. Penangkal petir ini cangkupan area yang cukup luas yaitu 150m , 

pemasangan yang mudah , jaringan kabeh yang dibutuhkan sedikit.  

• Kebakaran  

Terdapat sistem penanggulangan dan pencegahan tentang kebakaran dengan 

menggunakan hydrant box dan pillar , APAR, smoke detectore, dan sprinkler. 

  

 

 

 

 

Gambar V.  5 Sistem Kebarakan 
Sumber : Google 

• Pencahayaan  

Intensitas dan distribusi cahaya arena direncanakan sedemikian rupa sehingg 

akuda tidak terganggu oleh tingkat kontras yang dihasilkan dari bayangan aau 

pantulan, dengan rata – rata 1000 Lux dan harus memenuhi persyaratan dalam 

EN 12193 ( kelas II ) (FEI, 2015). 

Pencahayaan Buatan dengn penggunaan lampu LED dengan lampu yang hemat 

energi karena cahaya yang dikerluarkan tidak menimbulkan panas untuk 

penerangan dalam bangunan. Penggunaan lampu “Double asymmetric or flat 

glass double asymmetric beam floodlights using high-pressure sodium or metal 

halide lamps (Carlosmandopinto, 2017) 

Terdapat Pencahayaan dengan pencahayaan shading penggunaan orientasi ke 

arah utara dan selatan untuk membuat pembayangan dan cahaya matahari 
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efisien. Pencahayaan dari dinding dengan material kaca sehingga cahaya dapat 

masuk.  

Gambar V.  6 beam floodlights and metal halide lamps 
Sumber : EN 12193 

• Sistem Perawatan arena 

Perawatan arena dapat dilakukan dengan cara penyiraman air secara berkala 

sehingga pasir – pasir pada arena tidak berdebu dan tidak menyebabkan 

bronkitis pada kuda. Dapat dilakukan dengan cara penyiraman melalui sprayer 

dan sprinkle.  

 

Gambar V.  7 Sprayer dan Sprinkle 
Sumber : Google 

• Pengelolaan Sampah  

Pengelolaan sampah dilakukan secara manual dengan menggunakan jasa 

manusia yang mengumpulkan sampah lalu dikumpulkan ke bak penampungan 

akhir. Pengelolaan sampah dengan sistem shaft yang dilakukan secara otomatis 
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dengan menyalurkan sampah langsung menuju ke penenampungan akhir. 

Pengelolaan limbah kotoran kuda dilakukan dengan pengelolaan pupuk kompos 

dimana kotoran kuda dikumpulkan lalu dicampurkan dengan zat kimia lalu di 

diamkan selama 2 minggu yang ditutup sehingga dapat dijadikan pupuk. 

• Tehnologi  

Penggunaan LED screen yang digunakan untuk menunjukan hasil penilaian 

yang dilakukan oleh juri dan di tampilkan pada screen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.  8 LED screen 
Sumber : Google   


