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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Konsep perencanaan dan perancangan Tugas Akhir merupakan kesimpulan atas 

putusan desain yang dilakukan pada tahap analisis kemudian disintesiskan sebagai konsep 

akhir. Bab ini akan memaparkan mengenai konsep obyek rancang bangun, peruangan, 

tapak, konfigurasi massa, bentuk dan tampilan bangunan, struktur, serta utilitas. Konsep ini 

akan menjadi pedoman dalam proses mendesain Tugas Akhir dengan obyek rancang 

bangun berupa Pusat Konservasi Hutan Mangrove Pantai Muara Gembong Di Pantai 

Muara Gembong. 

 Konsep Obyek Rancang Bangun 

Obyek rancang bangun dalam proyek Tugas Akhir ini adalah Pusat Konservasi 

Hutan Mangrove Di Pantai Muara Gembong Sebagai Sarana Eduwisata. Proyek 

tersebut bertujuan untuk melestarikan ekosistem hutan mangrove termasuk biota laut 

yang hidup di dalamnya. Jenis tanaman mangrove yang hidup di dalam ekosistem 

tersebut adalah Avicennia Marina spp dan Rhizophora spp dengan ketinggian rata-rata 

10-15 meter dan jenis biota laut yang hidup di dalam ekosistem tersebut terdiri dari 

udang, kepiting, mujair, dan bandeng.   

Pusat konservasi hutan mangrove yang berlokasi di Pantai Muara Gembong, Desa 

Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, memiliki fungsi utama 

sebagai wadah pelestarian hutan mangrove dan fungsi tambahan sebagai eduwisata. 

Eduwisata merupakan kegiatan dan fasilitas tambahan untuk melengkapi fungsi utama 

obyek rancang bangun agar optimal. Kegiatan dalam eduwisata terdiri dari 

pembelajaran mengenai penanaman, pemeliharaan, dan pengolahan ekosistem 

mangrove, berkeliling hutan mangrove, swafoto, bersantai, makan dan minum, serta 

memancing ikan. Terdapat kegiatan penunjang lain berupa jual dan beli barang/jasa 

yang melibatkan peran masyarakat lokal untuk meningkatkan nilai perekonomian serta 

sosial dan budaya sekitar.  

Orientasi perencanaan dan perancangan proyek adalah lingkungan hidup/alam. 

Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam proyek mempertimbangkan aspek 

konservasi dan ekologis. Keputusan yang telah dilakukan kemudian disintesiskan 

menjadi sebuah konsep dalam perancangan Pusat Konservasi Hutan Mangrove Di 

Pantai Muara Gembong.  
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Gambar 7. 1 Peta Site 

 Konsep Peruangan   

Konsep peruangan mencakup kebutuhan, besaran, luas bukaan serta zonasi dan 

hubungan ruang yang mewadahi kegiatan di dalam obyek rancang bangun. 

1. Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

Konsep ini ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang. Berikut konsep 

mengenai kebutuhan dan besaran ruang yang dipaparkan melalui tabel. 

Tabel 7. 1 Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

No. Kelompok 

Ruang 

Ruang Besaran Jumlah 

1. Penerima Main Entrance 78 𝐦𝟐 1 

2. Building Entrance 3,564 𝐦𝟐 1 

3. Side Entrance 77,52 𝐦𝟐 1 

4. Drop-off 39 𝐦𝟐 1 

5. Parkir Pengelola 940,8 𝐦𝟐 1 

6. Parkir Pengunjung 2.591,2 𝐦𝟐 1 

7. Parkir Tamu 92 𝐦𝟐 1 

8. Mesin Tiket 1 𝐦𝟐 4 

9. Ruang Antrian 13,5 𝐦𝟐 1 

10. Front Desk 2,97 𝐦𝟐 1 

11. Lobby 141,05 𝐦𝟐 1 

12. Main Hall 1.582,8 𝐦𝟐 1 

Total 5.563,404 𝐦𝟐 15 

13. Pengelola Ruang Tamu 2,39 𝐦𝟐 1 

14. Ruang Ketua Umum 27,8 𝐦𝟐 1 

15. Ruang Sekretaris 6,5 𝐦𝟐 1 
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16. Ruang Kepala Bagian 

Umum 

10,66 𝐦𝟐 1 

17. Ruang Kepala Bagian 

Administrasi 

10,66 𝐦𝟐 1 

18. Ruang Kepala Sub 

Bagian Administrasi 

9.3 𝐦𝟐 2 

19. Ruang Staff Bagian 

Administrasi 

3,484 𝐦𝟐 5 

20. Ruang Kepala Bagian 

Keuangan 

10,66 𝐦𝟐 1 

21. Ruang Kepala Sub 

Bagian Keuangan 

9.3 𝐦𝟐 2 

22. Ruang Staff Bagian 

Keuangan 

3,484 𝐦𝟐 4 

23. Ruang Kepala Bagian 

Pemasaran 

10,66 𝐦𝟐 1 

24. Ruang Kepala Sub 

Bagian Pengembangan 

9.3 𝐦𝟐 2 

25. Ruang Staff Bagian 

Pengembangan 

3,484 𝐦𝟐 4 

26. Ruang Kepala Bagian 

Pengembangan 

10,66 𝐦𝟐 1 

27. Ruang Kepala Sub 

Bagian Pemasaran 

9.3 𝐦𝟐 2 

28. Ruang Staff Bagian 

Pemasaran 

3,484 𝐦𝟐 2 

29. 

 

Ruang Kepala Bagian 

Operasional 

10,66 𝐦𝟐 1 

30. Ruang Kepala Sub 

Bagian Operasional 

9.3 𝐦𝟐 2 

31. Ruang Staff Bagian 

Operasional 

3,484 𝐦𝟐 6 

32. Ruang Rapat Umum 47,2458 𝐦𝟐 1 
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33. Ruang Rapat Khusus 26,952 𝐦𝟐 1 

34. Ruang Pelatihan SDM 26,128 𝐦𝟐 1 

35. Gudang 9,776 𝐦𝟐 1 

36. Ruang Komunitas 69,68 𝐦𝟐 1 

37. Toilet Wanita 12,857𝐦𝟐 1 

38. Toilet Pria 11,7195 𝐦𝟐 1 

39. Toilet Difabel 2,8 𝐦𝟐 1 

40. Nursery Room 12 𝐦𝟐 1 

Total 485,4123 𝐦𝟐 48 

41. Edukasi Ruang Baca 168,35 𝐦𝟐 1 

42. Ruang Pembelajaran 201,6 𝐦𝟐 5 

44. Ruang Pelatihan dalam 

Pengolahan Mangrove 

27,264 𝐦𝟐 5 

45. Ruang Bilas 27,51 𝐦𝟐 2 

46. Laboratorium 105,6 𝐦𝟐 1 

47. Penginapan 

untuk 

Peneliti 

Double 

Room 

14, 46 𝐦𝟐 1 

Small 

Group 

Room 

27,89 𝐦𝟐 1 

48.Total 709,24 𝐦𝟐 16 

48. Konservasi Gardu Pandang 17,0625 𝐦𝟐 1 

49. Pos Jaga 1,13 𝐦𝟐 1 

50. Ruang Pembibitan 19,5 𝐦𝟐 1 

51. Ruang Penanaman 42.934,61 𝐦𝟐 1 

52. Gudang Peralatan 9,776 𝐦𝟐 1 

53. Budidaya Kepiting 780 𝐦𝟐 1 

54. Budidaya Udang 1300 𝒎𝟐   1 

55. Budidaya Ikan 1300 𝒎𝟐   1 

Total 46.362,0785 𝐦𝟐 8 

56. Rekreasi Walking Track  5.1 𝐦𝟐 1 
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58.  Dermaga 829,8 𝐦𝟐 1 

59. Spot Foto 9,4 𝐦𝟐 1 

60.  Elevated Gazebo 3,6 𝐦𝟐 3 

61. 

 

Penginapan 

untuk 

Pengunjung 

Junior 

Suite 

11,011 𝐦𝟐 4 

Executive 

Suite 

43,5 𝐦𝟐 3 

63. Pemancingan Ikan 200,31 𝐦𝟐 1 

Total 1.142,154𝐦𝟐 14 

64. Ekonomi Saung UMKM  6,318 𝐦𝟐 10 

66. Saung Souvenir 187,59 𝐦𝟐 1 

67. Kafetaria 247,5 𝐦𝟐 1 

Total 313,93 𝐦𝟐 12 

68. Servis Toilet Pria 17,97 𝐦𝟐 1 

69. Toilet Wanita 52,28 𝐦𝟐 1 

70. Toilet Difabel 2,8 𝐦𝟐 1 

71. Nursery Room 12 𝐦𝟐 1 

71. Janitor 3,9 𝐦𝟐 1 

73.  Mushalla 119,76 𝐦𝟐 1 

Total 208,71 𝐦𝟐 6 

74. Perawatan 

atau 

pemeliharaan 

Ruang Tangki Air dan 

Pompa 

74,1 𝐦𝟐 1 

75. Ruang Septictank, 

Sumur Resapan, Bak 

Kontrol, dan Water 

Treatment 

24,744 𝐦𝟐 1 

76. Ruang Genset, Panel 

Listrik, dan Trafo 

68,9 𝐦𝟐 1 

77. Ruang Pengolahan 

Sampah 

72,98 𝐦𝟐 1 

78. Tempat Composting 15,7365 𝐦𝟐 1 

79. Emergancy Entrance 20,1 𝐦𝟐 1 
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81. Ruang CCTV  1,365 𝐦𝟐 1 

82. Ruang Tata Suara 1,274 𝐦𝟐 1 

83. Pos Jaga 0,8 𝐦𝟐 4 

84. Tempat Evakuasi 

Sementara 

1.545,621 𝐦𝟐 1 

85. Ruang Buruh Lepas 16,445 𝐦𝟐 1 

Total 1.845,8155 𝐦𝟐 14 

Total Keseluruhan Besaran Ruang 56.980,7443 𝐦𝟐 133 

 

Besaran ruang berdasarkan KDB, KDH, KLB, dan KB sebagai berikut. 

Tabel 7. 2 Peruangan Berdasarkan KDB, KDH, KLB, dan KB 

KDB 82.115,805 m² 

KDB Kegiatan budidaya bakau 24.634,7415 m² 

KDH 109.487,74m² 

KLB 2 

 

Kelompok Bangunan KLB KB 

Penerima 11.833,568 m  2 Lantai 

Pengelolaan 971,9046 m  1 Lantai 

Edukasi 1.418,48 m  2 Lantai 

Konservasi 92.724,157 m  1 Lantai 

Rekreasi 3.588,008 m  2 Lantai 

Ekonomi 1.071,42 m  2 Lantai 

Servis 422,62 m  1 Lantai 

Perawatan bangunan  dan 

pemeliharaan tanaman / ekosistem 

mangrove 

3.729,731 m  1 Lantai 

 

2. Konsep Luas Bukaan untuk Pencahayaan dan Penghawaan Alami 

Kualitas ruang diurutkan berdasarkan luas bukaan untuk pencahayaan dan 

penghawaan alami. 

Tabel 7. 3 Konsep Kualitas Ruang 

No. Aspek Kualitas Ruang 
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Kelompok 

Bangunan 

Pencahayaan Alami Penghawaan Alami 

1. Konservasi 13.908,62 m  2.318,10 m  

2. Penerima 1.775,035 295,839 

3. Perawatan dan 

Pemeliharaan 

Ekosistem Mangrove 

554,05  m  92,3432 m  

4. Rekreasi 538,201  m  89,700 m  

5. Edukasi 212,772  m  35,46 m  

6. Ekonomi 160,713  m  26,7855 m  

7. Pengelola 145,785  m  24,297 m  

8. Servis 63,393  m  10,5655 m  

 

3. Konsep Zonasi dan Pola Hubungan Ruang 

Konsep ini ditentukan berdasarkan analisis zona dan pola hubungan ruang 

dengan pertimbangan sekuens kegiatan dan fungsi ruang. Berikut adalah konsep 

hubungan ruang yang dipaparkan melalui diagram. 
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Gambar 7. 2 Konsep Zonasi dan Pola Hubungan Ruang 

 Konsep Tapak  

Konsep tapak merupakan sintesis dari analisis regulasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Bekasi dan kondisi eksisting tapak berdasarkan aspek topografis, klimatologis yang 

mencakup perputaran semu matahari, arah angin, view dari dan ke tapak, serta 

aksesibilitas ke tapak dan di dalam tapak.  Hasil sintesis berupa pola tata ruang pada 

tapak berdasarkan kelompok bangunan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

161 
 

1. Konsep Kelompok Bangunan 

Bersadarkan analisis yang telah dilakukan, maka berikut sintesis kelompok 

bangungan. 

 
Gambar 7. 3 Konsep Tapak 

Ruang antar area konservasi dan kelompok bangunan dibatasi oleh area transisi 

dimana area tersebut bertujuan agar kegiatan eduwisata tidak mengganggu 

ekosistem mangrove.  

 

Gambar 7. 4  Konsep Tapak 
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2. Konsep Aksesibilitas pada Tapak 

Berdasarkan analisis aksesibilitas pada tapak, maka dihasilkan sintesis 

mengenai aksesibilitas pada tapak. Aksesibilitas terdiri atas dua jenis, yaitu walking 

track dan area parkir sebagai aksesibilitas untuk mobilitas kendaraan bermotor. 

Aksesibilitas di dalam tapak dirancang mengikuti pola eksisting pohon mangrove 

sehingga memiliki visual yang dinamis. Material walking track tmenggunakan 

Composite Wood Panel dan material area parkir menggunakan Beton Precast 

dengan struktur baja WF. 

 

Gambar 7. 5  Konsep  Aksesibilitas 

 Konsep Struktur 

Konsep struktur bangunan dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan bagian 

struktur, yaitu sub struktur atau struktur bawah, supper struktur atau struktur tengah, 

dan upper struktur atau struktur atas. Berikut konsep struktur yang digunakan pada 

masing-masing kelompok bangunan. 

1. Konsep Sub Struktur  

Sub struktur terdiri dari pondasi dan sloof. Konsep sub struktur menggunakan 

struktur panggung untuk merespon dan mengantisipasi kondisi alam, yaitu pasang 

tinggi air laut, tsunami, dan banjir. Konsep sub struktur dikelompokkan menjadi 

tiga berdasarkan material utama pada masing-masing kelompok bangunan. Berikut 

paparan mengenai sub struktur berdasarkan fungsi bangunan. 

Tabel 7. 4 Konsep Struktur 

U 
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Kelompok 

Bangunan 

Material Utama Sub Struktur 

Pondasi Sloof 

Penerima Beton Precast 

reinforced 

Bore Pile  Beton Bertulang 

 Konservasi 

Rekreasi 

Edukasi 

Pengelola 

Servis 

Pemeliharaan 

Ekonomi 

 

Berikut gambar mengenai sub struktur berdasarkan material utama kelompok 

bangunan. 

 
Gambar 7. 4 Sub Struktur Berdasarkan Material Utama 

1. Konsep Supper Struktur  

Konsep supper struktur pada masing-masing kelompok bangunan di paparkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 7. 5 Konsep Supper Struktur 

Fungsi 

Bangunan 

Material Utama Supper Struktur 

Penerima Bambu Space frame 

Konservasi 

Pemeliharaan 

Edukasi 

Ekonomi 

Servis Batu Bata Rigid frame 

 

Batu Bata 
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Berikut gambar supper struktur berdasarkan material utama bangunan 

 
Gambar 7. 5 Konsep Supper Struktur Berdasarkan Material Utama 

2. Konsep Upper Struktur (Struktur Atas) 

Konsep upper struktur pada masing-masing fungsi bangunan di paparkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 7. 6 Konsep Upper Struktur 

Fungsi 

Bangunan 

Material Utama Upper Struktur 

Pembuka dan 

Penutup 

Bambu Space frame 

Penerima 

Rekreasi  

Pengelola 

Ekonomi  

Pemeliharaan 

Servis  Batu Bata Truss frame 

   
Berikut gambar supper struktur berdasarkan material utama bangunan 

 

Gambar 7. 6 Upper Struktur Berdasarkan Material Utama 

Berdasarkan konsep struktur yang meliputi sub, supper dan upper struktur, maka 

gambaran utuh sistem struktur pada masing-masing kelompok bangunan berdasarkan 

material utamanya adalah sebagai berikut. 

Batu Bata 

Batu Bata 
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Gambar 7. 7 Struktur Kelompok Bangunan 

 Konsep Utilitas 

Utilitas merupakan fasilitas pelengkap guna mendukung aspek kesehatan, 

kenyamanan, kemudahan, dan mobilitas di dalam bangunan. Konsep utilitas bangunan 

meliputi sistem kelistrikkan, telekomunikasi dan tata suara, air bersih, air kotor, 

keamanan, dan pengolahan serta pembuangan sampah. 

1. Konsep Sistem Kelistrikan 

Sistem kelistrikkan pada pusat konservasi hutan mangrove di Pantai Muara 

Gembong menggunakan sumber daya PLN sebagai sumber listrik utama dan 

generator set sebagai sumber listrik cadangan. Sumber listrik cadangan digunakan 

ketika dalam keadaan tertentu atau ketika sumber listrik utama padam. Automatic 

Transfer ed Switch (ATS) merupakan komponen kelistrikan yang mengaktifkan dan 

mematikan generator set secara otomatis, kemudian arus listrik dialirkan ke panel 

Main Distribution Panel (MDP) dan Sub Distribution Panel (SDP). 

Sumber daya listrik alternatif yang berasal dari solar panel juga digunakan 

sebagai sumber listrik area atau bangunan yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan utama. Instalasi sistem kelistrikkan berada di atas tanah yang memiliki 

kontur tinggi dan berpotensi kecil terkena banjir dan gelombang pasang tertinggi. 

Berikut skema mengenai jaringan sistem kelistrikan yang digunakan pada pusat 

konservasi hutan mangrove. 

 
Gambar 7. 8 Skema Konsep Sistem Listrik PLN dan Genset 

Batu Bata 
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Gambar 7. 9 Skema Konsep Sistem Listrik Solar Panel 

2. Konsep Sistem Telekomunikasi dan Tata Suara 

Konsep sistem telekomunikasi dan tata suara yang digunakan pada pusat 

konservasi hutan mangrove di Pantai Muara Gembong sebagai berikut. 

a) Konsep Sistem Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi sebagai alat untuk berkomunikasi melalui telepon 

maupun jejaring internet. Sistem yang digunakan yaitu sistem dengan 

penggunaan komponen Private Branch Exchange (PBX), dimana komponen 

tersebut dapat menghubungkan beberapa extention line dan akses internet 

sehingga komunikasi internal maupun eksternal bangunan menjadi lebih mudah 

dan efisien. Berikut skema mengenai sistem telekomunikasi yang digunakan 

pada pusat konsevasi hutan mangrove. 

 
Gambar 7. 10 Skema Konsep Sistem Telekomunikasi 

Kelompok bangunan yang menggunakan sistem telekomunikasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Penerima 

2. Pengelola 

3. Edukasi 

4. Rekreasi 

b) Konsep Sistem Tata suara  

Konsep sistem tata suara yang digunakan adalah system central, dimana 

system Central  bekerja pada satu main control system yang terdiri dari Input 
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channel yang berasal dari microphone dan tape player, kemudian diproses 

dalam mixing pre-amplifier untuk mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. 

Sinyal tersebut diteruskan ke power amplifier untuk memperkuat frekuensi 

sinyal suara dan terakhir suara dikeluarkan melalui speaker atau pengencang 

suara. Monitor berfungsi mengetahui sinyal suara sampai pada masing-masing 

zona.  Berikut skema mengenai sistem tata suara. 

 
Gambar 7. 11 Skema Konsep Sistem Tata Suara 

 Center of system central berada pada bangunan penerima, dimana 

bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat informasi.  

3. Konsep Sistem Air Bersih 

Air bersih bersumber dari empat sumber daya, yaitu PDAM, air tanah, air 

permukaan, dan air hujan. Sumber air bersih utama menggunakan sumber air dari 

PDAM dan air tanah. Kemudian, sumber air permukaan dan air hujan yang telah 

melalui proses pengolahan digunakan sebagai sumber daya alternatif untuk 

pendukung kegiatan utama, seperti menyiram tanaman. Saluran PDAM kota 

disalurkan ke dalam kawasan pusat konservasi hutan mangrove melalui saluran 

cadangan, kemudian dialirkan menuju tangki air atas menggunakan pompa. Sumber 

air yang berasal dari sumur bor juga dialirkan menuju tangki air atas menggunakan 

pompa. Kemudian, distribusi air dari tangki air atas menggunakan bantuan gravitasi 

dan pompa distribusi untuk dialirkan menuju pipa masing-masing bangunan. 

 
Gambar 7. 12 Skema Konsep Sistem Air Bersih dari PDAM dan Sumur Bor 
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 Sumber air yang berasal dari air permukaan di pompa menuju serangkaian water 

treatment yang terdiri dari unit flokulasi sedimentasi sebagai wadah pengendapan 

air untuk mengendapkan material solid. Kemudian air dialirkan menuju filtrasi, 

dimana pada tahap ini bertujuan untuk menyaring material solid pada air yang 

belum terpisah. Selanjutnya, air dialirkan menuju reservoir sebagai wadah 

penampungan air bersih sementara. Air akan didistribusi menggunakan pompa 

menuju pipa yang sudah direncanakan dan dirancang. 

 
Gambar 7. 13 Skema Konsep Sistem Air Bersih dari Air Permukaan 

Air hujan digunakan sebagai sumber alternatif dalam pendukung kegiatan 

utama, seperti penyiraman tanaman dan supply air untuk hidran yang digunakan 

saat keadaan darurat. Air hujan ditangkap oleh talang air dan dialirkan menuju bak 

pengolahan air hujan untuk di-treatment. Kemudian, air dialirkan menuju hidran 

umum untuk memudahkan penggunaannya. 

 
Gambar 7. 14 Skema Konsep Sistem Air Bersih dari Air Hujan 

Sistem pengolahan air bersih pada pusat konservasi hutan mangrove di Pantai 

Muara Gembong berada pada kontur tanah yang tinggi untuk mengantisipasi 

terjadinya kontaminasi sumber air bersih akibat kondisi tapak yang berpotensi 

banjir dan pasang tinggi air laut yang mampu menutup permukaan tanah.  

4. Konsep Sistem Air Kotor 

Sistem air kotor dibedakan menjadi dua sistem berdasrkan sumbernya, yaitu black 

water yang bersumber dari closet dan urinoir serta grey water yang bersumber dari 

wastafel, floor drain, dan dapur. Black water diolah di dalam septictank melalui bakteri 

pengurai dan dibuang menuju sumur resapan. Kemudian, pengolahan grey water 

dilakukan dengan memisahkan antara minyak dan air melalui bak lemak. Setelah itu, 

air di alirkan menuju bak control untuk memisahakan sampah solid. Air yang sudah 

terpisah dengan sampah solid dialirkan menuju water treatment untuk meminimalisir 

unsur berbahaya di dalam air. Air yang sudah bersih kemudian di tampung sementara 

di dalam reservoir dan siap didistribusikan menggunakan pompa. Pengolahan grey 
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water bertujuan sebagai sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk 

pendukung kegiatan utama. 

 
Gambar 7. 15 Skema Konsep Air Kotor dari Black Water 

 
Gambar 7. 16 Skema Konsep Air Kotor dari Grey Water 

Sistem pengolahan air kotor pada pusat konservasi hutan mangrove di Pantai Muara 

Gembong berada pada kontur tanah yang tinggi untuk mengantisipasi kondisi tapak 

yang berpotensi banjir, tsunami, pasang tinggi air laut yang mampu menutup 

permukaan tanah dan mengakibatkan kerusakan/kebocoran pada saluran atau pemipaan 

sistem air kotor yang dapat berdampak pada tercemarnya lingkungan. 

5. Konsep Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada pusat konservasi hutan mangrove di Pantai Mura Gembong 

dikategorikan berdasarkan keadaan daruratnya, yaitu tindak kriminal, kebakaran, 

banjir, gempa bumi, dan tsunami. 

a. Konsep Sistem Keamanan CCTV 

Upaya mengantisipasi tindak kriminal atau pengawasan terhadap kejadian yang 

tidak diinginkan dapat diawasi melalui sistem Closed Circuit Televition (CCTV). 

Titik kamera CCTV diletakkan tersebar pada kawasan. Sistem kerja perangkat 

CCTV yaitu terdiri dari serangkaian komponen berupa kamera cctv yang berfungsi 

untuk menangkap gambar secara langsung ditempat yang telah direncanakan, 

kemudian sinyal gambar disalurkan menuju Digital Video Record (DVR) yang 

berfungsi untuk merekam signal gambar. Rekaman gambar disimpan dalam hard 

disk apabila dibutuhkan data rekaman untuk keadaan tertentu. Signal gambar yang 

direkam oleh DVR kemudian dialirkan menuju monitor, sehingga kondisi suatu 

tempat yang tangkap oleh CCTV dapat ditampilkan pada monitor berupa video. 

Perangkat CCTV dan DVR dapat diaktifkan dan dimatikan melalui power supply. 

Berikut skema mengenai sistem keamanan menggunakan CCTV. 
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Gambar 7. 17 Skema Konsep Sistem Keamanan 

b. Konsep Sistem Keadaan Darurat 

Keadaan darurat yang ditangani oleh sistem keadaan darurat adalah, kebakaran, 

banjir, gempa bumi, tsunami, dan gelombang pasang tertinggi. Secara keseluruhan 

kriteria sistem pada masing keadaan darurat sama, yaitu terdiri dari tahap 

pendeteksian, peringatan, pengevakuasian, dan penanganan.  

1) Sistem keamanan pada kebakaran terdiri dari springkle, hydrant, tabung 

pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara 

2) Sistem keamanan pada gempa bumi, banjir, tsunami, dan gelombang pasang 

tertinggi terdiri dari alarm peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi 

sementara. 

c. Konsep Tempat Evakuasi Sementara (TES) 

Konsep TES terdiri dari jalur evakuasi dan tempat berkumpul evakuasi 

sementara berada di kontur tanah yang tinggi. 

1) Jalur Evakuasi 

1. Pemasangan penunjuk arah dan simbol jalur evakuasi 

2. Memberi jalur kursi roda / ramp dengan ketentuan lebar tangga min. 120 

cm dan kemiringan maks. 40 derajat serta dilengkapi dengan pegangan 

rambat setinggi 65-80cm dari anak tangga. Sedangkan, ramp memiliki lebar 

120-140 cm dengan kemiringan tidak melebihi 7 derajat dan panjang 

mendatar tidak lebih dari 900 m. bordes memiliki panjang min. 120 cm dan 

ramp dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 80-85 cm dari lantai. 

2) TES 

 Menambahkan ruang penunjang apabila waktu pertolongan lama, seperti 

toilet dan gudang penyimpanan peralatan darurat 

 Memiliki akses yang mudah dicapai semua orang, jauh dari sumber B3 dan 

berada di dataran tinggi minimal 3 m + 30% ketinggian genangan 
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 Gubahan massa stabil dan kontekstual, meminimalisir penggunaan kaca 

serta menggunakan material yang kokoh seperti galvanisir dan beton 

bertulang 

 Sistem struktur kuat dan terbuka agar air dapat mengalir diantara struktur. 

6. Konsep Sistem Pengolahan dan Pembuangan Sampah 

Sistem pengolahan dan pembuangan sampah pada pusat konservasi hutan 

mangrove di Pantai Muara Gembong melalui serangkai tahapan. Tahap pertama 

pengumpulan sampah yang berasal dari tempat sampah di bawa ke tempat pengolahan 

sampah, kemudian dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Setelah 

dipilah, sampah ditempatkan dalam satu wadah berdasarkan jenisnya. Kemudian 

sampah yang sejenis dikumpulkan untuk diolah kembali atau dibuang. Sampah organik 

dibawa ketempat pembuatan kompos untuk dicacah, diberikan larutan decomposer, 

disimpan dalam satu wadah, dan didiamkan hingga menjadi kompos. Pemilahan 

sampah anorganik yang dapat diolah kembali di tempatkan dalam satu wadah, 

sedangkan yang tidak dapat dipakai kembali akan dibawa menuju pembuangan akhir. 

 
Gambar 7. 18 Skema Konsep Sistem Pengolahan dan Pembuangan Sampah 

 Konsep Konfigurasi Massa, Bentuk dan Tampilan Massa 

Konsep konfigurasi massa, bentuk dan tampilan massa  ditentukan berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan. 

1. Konsep Konfigurasi Massa 

Konsep konfigurasi massa pada pusat konservasi hutan mangrove di Pantai 

Muara Gembong menggunakan pola ruang linear. Pola tersebut juga dapat di 

segmentasikan/dilengkungkan untuk merespon topografi, view, vegetasi, ataupun 

fitur lain terkait tapak. Penataan massa atau konfigurasi massa dengan pola linear 

didasari oleh sekuens kegiatan yang teratur dari kegiatan pembuka hingga penutup. 

Berikut adalah gambar mengenai konfigurasi massa dengan pola linear. 
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Gambar 7. 19 Konsep Konfigurasi Massa 

Sumber: Diolah penulis dari D.K., Ching, 2008 

 

2. Konsep Massa Bangunan 

Konsep bentuk dasar yang terpilih adalah lingkaran dan persegi. Bentuk 

tersebut menjadi dasar dalam perancangan denah bangunan. Lingkaran terpilih 

karena mempertegas kesan ‘pusat’ sebagai pusat konservasi dan memberi kesan 

dinamis sebagai fungsi eduwisata pada obyek rancang. Persegi terpilih karena 

efisien dalam penataan interior dan eksterior, dan efektif dalam pemanfaatan ruang 

sehingga mampu memaksimalkan fungsi dan meminimalisir kerugian pada 

ekosistem. Berikut adalah gambar mengenai bentuk lingkaran dan persegi yang 

dapat dikembangkan menjadi bentuk tiga dimensi atau bervolume. 
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Gambar 7. 20 Konsep Bentuk Bangunan 

Sumber: D.K., Ching, 2008 

Konsep massa bangunan kemudian dikembangkan dengan menggunakan sistem 

panggung untuk merespon kondisi tapak dan mengurangi kerusakan bentang alam.  

 
Gambar 7. 21 Konsep Massa Bangunan 
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Gambar 7. 22 Konsep Massa Walking Track 

Pengembangan bentuk lingkaran dan persegi diterapkan pada bangunan sebagai 

respon terhadap bencana alam. Berikut gambar pengembangan bentuk pada massa 

bangunan. 

 
Gambar 7. 23 Konsep Pengembangan Bentuk Untuk Merespon Bencana Alam 

3. Konsep Tampilan Bangunan 

Konsep tampilan massa dikategorikan menjadi tiga aspek, yatu atraktif, 

material, dan kawasan hijau. Ketiga aspek tersebut menjadi kesatuan yang 

dibutuhkan dalam perancangan tampilan massa obyek rancang. Berikut konsep 

tampilan massa yang dipaparkan melalui tabel. 

Tabel 7. 7 Tampilan Massa 
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Aspek Respon 

Kontekstual Ekspresi bangunan selaras dengan 

lingkungan sekitar dengan 

menggunakan atap kampung dan 

mengadaptasi bentuk alam berupa 

pohon mangrove  

 

 

Gambar 7. 24 Penerapan Bentuk Atap Kampung dan 
Transformasi Bentuk Tanaman Mangrove 

Sumber: Castro, 2015 

Material Mengaplikasikan material lokal dan 

material yang menunjang kebutuhan 

struktural bangunan, seperti; kayu, 

bambu, dan batu bata 

 
Gambar 7. 25 Penerapan Material Bambu Pada Bangunan 
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Gambar 7. 26 Penerapan Material Kayu Pada Bangunan 

 

Gambar 7. 27 Penerapan Material Batu Bata Pada Bangunan 
Sumber: www.omahalit.comz 
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Kawasan Hijau  Menggunakan jenis tumbuhan, 

tanaman penutup tanah, tanaman 

perdu, tanaman peneduh yang sesuai 

dengan karakteristik tapak.  

 Tanaman penutup tanah;  

 1. Rumput Peking, mampu hidup di 

pesisir pantai , perawatan dan 

pemeliharaan mudah. 

 Tanaman perdu:  

1. Tanaman Stigi; tumbuh hingga 6 

meter, hidup baik di daerah pesisir 

 Tanaman peneduh;  

1. Avicennia Marina spp; ampu 

mencapai ketinggian 40 meter dan 

diameter 1,5 m. tumbuh baik di daerah 

pesisir laut 

2. Rhizophora spp; dapat mencapai 

ketinggian 50 m dan diameter 1 m, 

dapat menahan abrasi, ombak, sebagai 

wind barrier, dan rehabilitasi tanah 

berpasir 

 
Gambar 7. 28 Rumput Peking 

Sumber: www.cemaragarden.com

 
Gambar 7. 29 Tanaman Stigi 
Sumber: Dirgantara, 2021 

 

Gambar 7. 30 Tanaman Avicennia Marina spp 
Sumber: Mahbubillah, 2012 
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Gambar 7. 31 Tanaman Rhizophora spp 

Sumber: Risnandar, 2018 

 Perngeras jalan; 

1. Paving Blok 

Mampu memberikan sirkulasi 

resapan air 

2. Kayu 

Mampu memberikan sirkulasi 

resapan air dan dapat digunakan 

semua pengguna 

 
 

 
Gambar 7. 32 Penerapan Paving Blok dan Kayu Sebagai 

Perkerasan Jalan 
Sumber: https://www. archify.com/id/archifynow/6-jenis-

perkerasan-yang-cocok-untuk-taman 
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Respon 

Terhadap 

Kondisi Tapak 

(Mitigasi 

Bencana Alam) 

 Rekayasa jalur penanggulangan 

dan evakuasi bencana pada 

bangunan 

 Rekayasa struktur bangunan untuk 

pencegahan bencana menggunakan 

sistem struktur panggung dengan 

material beton  

 
Gambar 7. 33 Penerapan Jalur Penanggulangan dan 

Evakuasi Bencana Pada Bangunan 
Sumber: Minggus, 2018 

 

 
Gambar 7. 34 Penerapan Struktur Bangunan Sebagai 

Pencegahan Bencana 
Sumber: Anugerah, 2018  

  

  Konsep Eduwisata Pada Objek Rancang 

Respon desain dalam penerapan eduwisata dalam perancangan pusat konservasi 

hutan mangrove di Pantai Muara Gembong Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada skema 

sebagai berikut. 
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Skema 7. 1 Konsep Eduwisata Pada Objek Rancang Bangun 
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