BAB III. METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penulisan buku konsep perencanaan
dan perancangan. Metode penulisan diawali dengan identifikasi isu, eksplorasi data yang
dilakukan melalui studi literasi dan survey lapangan, pengolahan data melalui analisis,
sintesis data, hingga strategi desain
A. Identifikasi Isu
Proses penyusunan konsep diawali dengan pengamatan fenomena yang ada
di lingkungan sekitar. Fenomena utama yang mendasari proses perancangan ini
adalah permukiman kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Melalui
pengamatan dan studi mendalam terkait fenomena tersebut, permasalahan pada
konsep perencanaan dan perancangan ini dikerucutkan ke permukiman Kampung
Code Romo Mangun.
Berdasarkan fenomena yang mendasari isu utama, dilakukan studi mendalam
mengenai kondisi permukiman Kampung Code Romo Mangun untuk menentukan
permasalahan, persoalan, dan tujuan penulisan konsep. Studi mendalam dilakukan
melalui studi pustaka tentang lokasi terkait dan observasi lapangan secara terbuka.
Observasi lapangan menghasilkan hipotesis sementara yang menuntun pada
penentuan permasalahan. Permasalahan, persoalan, dan tujuan digunakan sebagai
poros penulisan konsep perencanaan dan perancangan.
B. Eksplorasi Data
Tahap eksplorasi data adalah tahap pengumpulan data-data yang dibutuhkan
untuk mendukung proses perencanaan dan perancangan. Data-data yang dibutuhkan
diklasifikasikan menjadi dua tipe data, data primer dan data sekunder. Data primer
adalah informasi utama dalam proses penulisan, sedangkan data sekunder
merupakan data-data pendukung proses penulisan konsep perencanaan dan
perancangan redesain Kampung Code Romo Mangun. Proses pengumpulan data
primer dan data sekunder secara detail adalah sebagai berikut:
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1. Data Primer, merupakan data tentang informasi utama terkait kondisi
permukiman Kampung Code Romo Mangun. Data-data yang diperlukan
terkait kondisi permukiman termasuk dengan kondisi fisik, sosial budaya,
demografis, administratif, dan ekonomi setempat. Metode pengumpulan
data primer ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
•

Observasi lapangan, dilakukan selama dua minggu dilaksanakan
pada minggu kedua bulan Maret, dan minggu terakhir bulan Mei.
Observasi lapangan ini meliputi pemetaaan kawasan, pemetaan
desain asli warisan budaya, dan pengukuran desain-desain asli
yang masih bertahan. Observasi lapangan ini dilaksanakan untuk
mengumpulkan data-data fisik Kampung Code Romo Mangun.

•

Wawancara,

kegiatan

wawancara

dilaksanakan

untuk

mengumpulkan data-data terkait kondisi sosial budaya,
ekonomi, demografis, kehidupan sehari-hari penduduk, terutama
untuk menggali mengenai kegiatan prevensi, mitigasi, dan
rekonstruksi terkait bencana banjir setempat.
2. Data Sekunder, merupakan data mengenai informasi pendukung dalam
proses perencanaan dan perancangan. Data sekunder ini meliputi
informasi-informasi yang tidak langsung berhubungan dengan konsep
perencanaan dan perancangan Kampung Code Romo Mangun. Data-data
sekunder ini dikumpulkan melalui:
•

Studi Literatur, studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan
data-data pendukung mengenai kondisi Kampung Code yang
tidak didapatkan melalui proses observasi lapangan seperti data
kependudukan. Studi literarur juga dilakukan untuk memahami
konsep-konsep utama dan pendukung terkait desain mitigasi
banjir, kawasan sungai, dan konsep desain yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Kampung Code.

•

Studi Preseden, adalah studi mengenai obyek-obyek arsitektural
yang dapat dijadikan panduan dalam mendesain. Kriteria yang
digunakan untuk memilih obyek preseden adalah memiliki
konsep yang sama dengan konsep penyelesaian masalah. Obyek
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studi preseden ini adalah The New Meadowlands yang memiliki
konsep penataan kawasan rentan banjir yang baik, Pemulung
House oleh IBUKU, dan Expandable House oleh URS.
Seluruh data terkait konsep perencanaan dan perancangan Kampung Code
Romo Mangun yang telah dikumpulkan melalui proses observasi lapangan,
wawancara, studi literatur, maupun studi preseden akan digunakan dan diolah pada
tahap pengolahan data.
C. Pengolahan Data
Data-data yang telah dikumpulkan pada tahap eksplorasi data, selanjutnya
diolah menjadi bagian dalam penulisan konsep perencanaan dan perancangan.
Pengolahan data ini dilakukan melalui dua metode, yaitu:
1. Pemilahan Informasi dan Penulisan Ulang, merupakan proses
pemilahan data-data yang relevan dengan konsep perencanaan dan
perancangan redesain Kampung Code Romo Mangun. Pemilihan data
meliputi data-data wawancara, observasi lapangan, termasuk dengan
teori-teori pendukung yang digunakan seperti teori konservasi, teori
Disaster Risk Management, dan teori-teori yang relevan dengan proses
perencanaan dan perancangan.
2. Penyajian Data berupa Ilustrasi, beberapa data hasil observasi
lapangan, studi literatur, maupun studi preseden membutuhkan
penerjemahan secara visual. Data-data observasi lapangan untuk
memudahkan proses sintesis data juga disajikan dengan ilustrasi, 3d
development, dan pemetaan. Ilustrasi tersebut akan digunakan dalam
membantu proses analisis.
3. Analisis Data, proses ini adalah proses pengkajian data-data yang telah
disajikan. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data-data terhadap
teori-teori

terkait

dengan

kebutuhan

konsep

perencanaan

dan

perancangan. Analisis data ini terdiri dari analisis fungsional, analisis
lokus, dan analisis arsitektural yang disajikan dalam bentuk penjelasan
melalui tulisan dan ilustrasi pendukung.
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D. Sintesis Data
Proses sintesis data merupakan proses yang dilakukan untuk menerjemahkan
data-data dan hasil analisis menjadi konsep perencanaan dan perancangan. Sintesis
data ini disajikan melalui proses konsolidasi hasil analisis yang paling relevan untuk
dijadikan poin utama dan pedoman dalam proses desain Kampung Code Romo
Mangun dengan prinsip perancangan Disaster Risk Management. Pedomanpedoman hasil konsolidasi selanjutnya disebut dengan konsep perencanaan dan
perancangan yang disajikan menjadi; konsep tampilan, konsep revitalisasi, konsep
penataan kawasan, konsep program ruang, dan konsep struktur.
E. Strategi Desain
Strategi desain merupakan langkah- langkah penerjemahan konsep
perencanaan dan perancangan Kampung Code Romo Mangun menjadi desain dibagi
menjadi tiga tahap yaitu:
1. Pre-liminary Design, tahap ini merupakan tahap penentuan pedomanpedoman utama dari desain dengan mempertimbangkan konsep yang
sudah direncanakan dalam buku konsep. Tahap ini akan menghasilkan
konsep dasar desain yang disebut transformasi desain yang akan menjadi
guidelines utama proses desain.
2. Skematik Desain, merupakan tahap pengolahan desain dalam bentuk
detail desain yang disajikan secara skematik. Desain skematik meliputi
DED (Detail Engineering Drawing) dan Ilustrasi 3D perspektif. Gambar
DED meliputi denah, tampak, potongan, masterplan, zonasi, dan rencana
utilitas, sedangkan ilustrasi 3D meliputi gambar-gambar perspektif
desain yang mendukung presentasi desain.
3. Presentasi Desain, tahap ini merupakan tahap penyajian final desain
pada tahap preliminary design dan skematik desain menjadi sebuah panel
akhir yang menampilkan proses keseluruhan penyusunan desain. Panel
desain juga menampilkan ilustrasi desain yang dapat menjelaskan konsep
desain secara baik dan komunikatif.
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F. Bagan Metode

Gambar 3. 1 Metode Perencanaan dan Perancangan Redesain Kampung Code Romo Mangun
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