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BAB IV 

DATA DAN ANALISA REDESAIN TAMAN REKREASI ANJUK LADANG 

(TRAL) DI KABUPATEN NGANJUK 

4.1 Pengertian dabn Batasan proyek  

1. Pengertian proyek  

Proyek yang di ambil dalam merupakan sebuah “Redesain Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) di Kabupaten Nganjuk”. Yang di 

maksud dalam hal ini adalah suatu proses perubahan secara menyeluruh 

baik dari wajah, struktur, konsep dll dari objek menjadi suatu bangunan 

yang baru namun masih dengan fungsi yang sama sebagai saran ataman 

rekreasi. 

2. Batasan proyek  

- Batasan untuk sasaran proyek. Yang meliputi sasaran proyek 

yaitu: Masyarakat disekitar kabupaten tulungagung  

- Batasan untuk lingkup proyek. Yang meliputi batasan untuk 

lingkup proyek yaitu: menjaga siklus pengelolaan ttaman 

rekreasi baik berupa fasilitas, wahana, bangunan dan mutu nya 

untuk menjadi sarana taman rekreasi yang lebih baik.  

Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) merupakan wisata buatan yang 

terkenal dan banyak di kunjungi masyarakat dari Kabupaten Nganjuk maupun dari 

luar Kabupaten Nganjuk. Tral merupakan taman yang rindang dan sejuk dengan 

dilengkapi oleh fasilitas edukasi seperti area bermain, taman satwa, dan sarana 

olahraga untuk merelaksasi kan diri.  

 

4.2 Tinjauan Kondisi Lokasi (Eksisting) atau Penetapan tapak 

Lokasi Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) berada di kecamatan 

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Secara geografis kabupaten Nganjuk terletak antara 

111˚5’-112˚13’ BT dan 7˚20’-7˚59’ LS dengan luas sekitas 122.433km² atau setara 

dengan 122,433 Ha yang tersiri atas Tanah sawah (43.052Ha), Tanah kering 

(32,373Ha), Tanah hutan (47.007 Ha). Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu 

kabupaten yang memiliki banyak potensi pariwisata baik dari kateggori objek 

pariwisata alam maupum pariwisata buatan. Salah satunya Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) yang merupakan salah satu objek pariwisata buatan yang terkenal 

dan banyak diminatin oleh masyarakat.  

Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) yang berlokasi di Kawasan pusat 

kota. Hal ini sangat mendukung beroperasinya TRAL karena lokasinya yang 
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strategis. Mudah dijangkau karena terletak di tepi jalan nasional (penghubung 

kabupaten Nganjuk-Kabupaten Kediri), serta lokasinya yang berdekatan dengan 

permukiman, kawasan sekolah, perdagangan, dan olahraga 

 

 
(Gambar4.1  Kodisi Taman ekreasi Anjuk Ladang (TRAL) Saat Ini) 

 

4.3 Karakter Pelaku  

Pelaku Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) merupakan anak-anak, 

remaja, dan orang tua. Namun pelaku yang utama pada objek ini merupakan anak-

anak. Karakteristik anak-anak yang sangat suka beramain, mempunyai rasa 

keingintahuan yang tinggi maka mereka akan sangat aktif untuk mengeskplor 

taman rekreasi. Sehingga terdapat analisa pelaku sebagai berikut:  

PELAKU KARAKTER 

Pelaku aktif (Pengelola dan staf 

karyawan)  

- Bertanggung jawab dengan kewajban 

pekerjaan yang ada  

- Bersikap bijak, formal dan sesuai 

dengan aturan yang telah di terapkan  
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- Mampu melayani pengunjung 

sebagaimana mestinya  

- Dan mampu menjaga kondisi Taman 

Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL) 

dengan baik  

Pengunjung pasif :  

Anak-anak usia (0-2 tahun)  

- Melihat kondisi dan suasana yang ada  

Anak-anak usia (3-7 tahun)  - Perlu diarahkan untuk bersosialisasi  

- Mencoba sesutu baru dalam hal 

prmainan maupun informasi dalam 

skala yang masih ringan  

- Majinatif, hiperaktiv 

Anak-anak usia (8-11) tahun  - Perlu diarahkan  

- Ekspresif, aktif, dan mengeksplore  

Anak-anak usia (12-16) tahun  - Measih mencari jati diri  

- Berani akan tantangan  

- Bersosialisasi 

- Aktif  

- Mandiri  

- Butuh pengawasan khusus dari oaring 

tua  

 usia (17-25) tahun  - Mandiri  

- Bersosialisasi  

Usia lebih dari 25 tahun  - Mandiri  

- Religious  

Penjual yang terdapat pada kios-kios  - Ambisius  

- Pantang menyerah  

- Pekerja keras  

(Tabel 4.1 Karakter Pelaku) 

4.4   Konsep dasar  

Konsep dasar yang di ambil pada tugas akhir perancangan ini adalah 

“Colorfull”. Konsep dasar ini ambil berdasarkan data-data yang telah dianalisa 

sebelumnya dan mempertimbangkan dari segala aspek mulai dari fungsi hingga 

pengguna atau pengunjung bangunan sebagai penikmat desain rancangan nantinya.  
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4.4.1 Pengertian Colorfull  

Pengambilan konsep dasar Colorfull yang dimaksudkan disini adalah 

beragam atau bermacam-macam. Mulai dari wahana yang tersedia hingga 

pemilihan warna yang akan menggambarka kesan colorfull pada objek. 

Penggunaan wahan pada objek sangat beragam mulai dari yang biasa hingga 

yang menggunakan tantangan. Hal ini karena pengunjung Taman Rekreasi 

Anjuk Ladang (TRAL) juga beragam mulai dari anak-anak, remaja, hingga 

dewasa. Sehingga penggunaan banyak wagana atau fasilitas di harapkan 

dapat mewadahi kebuthan semua pengunjung.  

Begit juga dengan penggunaan warna-warna yang dipilih dalam 

melengkapi dan sebagai penunjang objek untuk lebih menarik juga 

mempunyai keterkaitan dengan psikologis anak-anak sebagai sasaran utama 

objek taman rekreasi ini. Seperti:  

-  putih = melambangkan kegembiraan, kedamaian kemurniandan 

kebersihan 

- Kuning = menenangkan saraf dengan memberikan efek menenangkan dan 

juga dikenal dapat merangsang aktivitas otot. 

- Biru = menandakan keyakinan, perdamaian dan kebijaksanaan dan dapat 

membantu menenangkan saraf anak, serta memberikan tidur yang baik di 

malam hari. 

- Hijau = Hijau adalah warna yang menandakan penyegaran dan membantu 

memperkuat harga diri dan menyalakan harapan.  

- Merah = warna yang menarik yang menandakan gairah, keinginan dan 

membuat anak Anda bersemangat 

- Warna ini menandakan kekuasaan, kemewahan dan royalti bila muncul 

dalam nuansa lebih gelap. Nuansa ringan seperti lavender memberikan 

suasana damai dan membantu menenangkan saraf. 

4.4.2 Penerapan Pada Perancangan  

Penerapan konsep yang telah dipilih dalam perancangan bangunan 

diharapkan dapat merubah wajah secara keseluruhan Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL) untuk lebih menarik dan modern sehingga dapat meningkatkan 

minat pengunjung untuk dating ke Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL).  

Sebagai berikut:  

1. Penggunaan desain bangnan dengan dasar bentuk melengkung  
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2. Penggunaan fasilitas permainan yang secara umum dapat di gunakan 

untuk anak-anak yang tidak membahayakan pengunjung khususnya 

anak-anak  

3. Memnggunakan warna-warna yang menarik sesuai dengan konsep 

yang telah ditetapkan. Seperti pengguaan warna hujau pada area 

ayunan  

4. Serta memberikan warna atau gambar pada area pedestrian pejalan 

kaki untuk menambah konsep ceria dan mendukung konsep colorfull.  

5. Fasilitas yang di gunakan sebisa mungkin mengandung unsur yang 

dapat mengajak anak untuk bersosialisai  

6. Dan menggunakan fasilitas permasinan yang menarik serta atraktif 

sehingga anak-anak dapat berasa gembira 

4.5 Analisa Eksternal  

4.5.1 Analisa Pemilihan dan Tapak Terpilih  

Data Analisa Rekomendasi 

 
 

Site berada di kabupaten 

nganjuk dan berada di 

kawasan tengan kota 

Nganjuk. Dengan letak site 

yang strategis karena 

dengan akses jalan raya. 

Dekat dengan Kawasan 

perdagangan, permukiman, 

Pendidikan dan jalan 

nasional 

 
 

Site memiliki luas 

total kurang lebih 3 

hektar sesuai batas 

yang telah ditentukan.  

 
 

Luasan site kurang lebih 

sebesar 3 hektar telah 

sesuai dengan standart 

taman rekreasi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah 

 

 

 

 

 

(Tabel.4.2 Analisa Pemilihan dan Tapak Terpilih) 
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4.5.2 Analisa kondisi eksisting dan batas tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 
Berlokasi di Jl. Anjuk 

Ladang Lapak No.12, 

Ploso, Kec.Nganjuk, 

Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur. 

Luas site: 3 Ha. 

 
 

Site cukup strategis karena 

terletak di Kawasan kota nganjuk 

dan di tepi jalan raya anjuk 

lading (penghubung kediri-

nganjuk) sehingga dapat 

memudahkan pengunjung yang 

membawa kendaraan atau 

pejalan kaki serta pengunjung 

yang menggunakan angkutan 

umum untuk mengunjunginya. 

Serta letaknya yang strategis 

juga memudahkan pengunjung 

untuk mengetahuinya.  

(Tabel. 4.4 Analisa Kondisi Eksisting dan Batas Tapak) 

 

4.5.3 Analisa Peraturan Setempat (GSB, KDB, KLB) 

Data Analisa Rekomendasi 

 
Berlokasi di Jl.Anjuk 

Ladang Lapak No.12, 

Ploso, Kec.Nganjuk, 

Kabupaten Nganjuk, 

 
-GSB : 0-6 meter 

- KDB : 60% 

- KLB : 1-2 lantai 

 
Pemanfaatan sisa lahan bangunan 

sebaiknya digunakan sebagai 

lahan hijau dan area parkir 

pengunjung atau pengelola.hal 

Timur : jalan raya dan 

stadion 

Selatan  
: jalan kecil 

utara : hutan kota dan 

stadion 

barat 
:Permukiman  
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Jawa Timur. 

Luas site : 3 Ha. 

tersebut dilakukan agar 

lingkungan pada ojek taman 

rekreasi menjadi lebih sejuk dan 

indah selain itu hal tersebut juga 

dapat meredam kebisingan dari 

suara kendaraan yang masuk ke 

dalam objek bangunan  

(Tabel 4.5 Analisa Peraturan Setempat GSB, KDB,KLB) 

4.5.4 Analisa Pencapaian Tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 
 

 

 

 
 

 

Terdapat akses 2 untuk 

mencapai site. Dan dapat 

dipergunakan dengan baik 

sebagai sirkulasi pengunjung 

dan pengguna site yang lain. 

Untuk pintu masuk site 

kendaraan pengunjung 

sebaiknya menggunakan akses 

yang berwarna biru yang 

dekat dengan jalan raya 

nasional penghubung 

kab.kediri-nganjuk. Sdangkan 

untuk akses pengelola atau 

akses kegiatan yang mendesak 

sebaiknya menggunakan jalur 

yang berwarna kuning  

(Tabel. 4.6 Analisa Pencapaian Tapak) 

=Jalan raya 

nasional 

penghubung 

kediri-nganjuk 

= Jalan kecil yang 

hanya selebar 3,5 

meter 

= jalan arteri yang 

terdapat pada sekitar 

site 

= jalan kolektor 

yang terdapat 

disekitar site. 
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4.5.5 Analisa Entrance Pada Tapak 

Data Analisa Rekomendasi 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Pintu utama terletak 

pada sisi nomor 1 

(timur) karena sirkulasi 

di sisi tersebut 

berhubungan langsung 

dengan jalan raya 

penghubung kediri-

nganjuk dengan lebar 

masing-masing jalan 6 

meter. Sehingga 

memudahkan kendaran 

pengunjung untuk 

memasuki site. 

Penerapan pintu masuk 

pada sisi nomor 1 juga 

sangat memudahkan 

pengunjung untuk 

menjangkau dan 

mengetahui letak 

Taman Rekreasi Anjuk 

Ladang (TRAL)  

• untuk sirkulasi disisi 

kedua sebaiknya 

digunakan untuk akses 

pengelola dan akses 

kegiatan khusus yang 

bersangkutan dengan 

Taman Rereasi Anjuk 

= Jalan raya nasional 

penghubung kediri-

nganjuk  

= Jalan kecil yang 

hanya selebar 3,5 

meter 

= jalan arteri yang 

terdapat pada sekitar 

site 

= jalan kolektor yang 

terdapat disekitar site. 

2 
1 

2 
1 
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Ladang (TRAL) karena 

akses tersebut  

memiliki lebar jalan 

yang lebih sempit 

dibanding sirkulasi di 

sisi 2 (selatan). 

(Tabel. 4.7 Analisa Entrance Tapak) 

4.5.6 Analisa Sirkulasi Pada Tapak 

Data Analisa Rekomendasi 

 
 

 

 

 
 

 

 

• untuk pengunjung atau 

pengguna yang 

mengunakan 

kedadaraan dapat 

melewati site sisi timur 

sebagai akses masuk 

karena letaknya yang 

ditepi jalan nasional 

penghubung (kabupaten 

Nganjuk – Kediri) 

• untuk pengunjung dan 

pengguna jalan kaki 

dapat melewati sisi site 

sebelah selatan 

(Tabel. 4.7 Analisa Sirkulasi Pada Tapak) 

 

 

= Jalan raya 

nasional 

penghubung kediri-

nganjuk  

= Jalan kecil yang 

hanya selebar 3,5 

meter 

= jalan arteri yang 

terdapat pada sekitar 

site 

= jalan kolektor 

yang terdapat 

disekitar site. 

2 
1 

2 
1 
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4.5.7 Analisa View Pada Tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 
Tapak terletak di area 

tengah kota yang termasuk 

kategori strategis 

dikawasan permukiman, 

perdagangan, Pendidikan, 

olahraga dan terletak di tepi 

jalan nasional penghubung 

Kabupaten (Kediri-

Nnganjuk) yang merupakan 

jalan dengan ramai 

pengendara.  

 
 

 

 

 
View yang dapat di lihat 

paling baik untuk 

melihat dari arah tapak 

ke luar maupun 

sebaliknya yaitu dari sisi 

timur site. Karena pada 

sisi ini pengunjung dapat 

melihat dengan jelas 

view dari luar menuju 

site maupun sebaliknya  

 

(Tabel. 4.8 Analisa View Pada Tapak) 

 

4.5.8 Analisa Parkir Pada Tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 
Memiliki area bagian depan 

tapak yang cukup luas 

 

 

 
Parkiran pengunjung dan 

pengelola terletak pada 

area depan dekat dengan 

jalan utama dengan 

kapasitas 1.250 kendaraan 

  
 

 

(Tabel. 14 Analisa Parkir Pada Tapak) 

: parkiran pengunjung 

: parkiran pengelola 

 

 

 

 

 

: view dari luar ke 

arah dalam tapak 

: View dari dalam, ke 

arah luar tapak 
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4.5.9 Analisa Lansekap Pada Tapak  

Data  Analisa  Rekomendasi  

 
Site merupakan kawasan 

wisata buatan 

 

 
Untuk membuat taman 

rekreasi yang bagus maka 

perlunya penambahan unsur 

alam didalamnya 

 

 
Untuk menjadikan taman 

wisata yang bagus maka 

perlunya penambahan 

elemen soft dan hard. Soft 

seperti tanaman dan hard 

seperti penambahan kolam. 

(Tabel. 4.10 Analisa Landsekap Pada Tapak) 

4.5.10 Analisa Drainase Pada Tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 
Terdapat gorong-gorong/selokan 

disisi depan site selebar ±1meter 

disepanjang jalan. 

Drainase tersebut 

memiliki ukuran yang 

cukup lebar pada 

bagian depan site. Dan 

dalam kondisi tanpa 

penutup sehingga 

dapat terlihat oleh 

seluruh 

orang/pengunjung 

Taman Rekreasi 

Anjuk Ladang 

(TRAL) 

 

Sebaiknya gorong-

gorong/ selokan 

tersebut diberi 

penutup agar terlihat 

lebih rapi. Dan 

pembuangan limbah 

berupa air kotor 

pada objek dapat 

dibuang melalui 

gorong-

gorong/selokan 

tersebut untuk 

kemudian menuju 

gorong-gorong yang 

lebih besar. 
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(Tabel. 4.11 Analisa Drainase Pada Tapak) 

4.5.11 Analisa Kebisingan Pada Tapak  

Data Analisa Rekomendasi 

 

 

 
 

 

 

 

Site berada di Kawasan 

kota nganjuk dan di tepi 

jalan raya nasional 2 arah 

yang banyak dilalui 

kendaraan antar kota 

mulai dari motor hingga 

bus. Sehingga untuk sisi 

timur Site mempunyai 

tingkat kebisingannya 

cukup tinggi. 

• Pada sisi timur 

mempunyai site 

mempuyai tingkat 

kebisingan yang 

cukup tinggi 

sehingga 

memerlukan jarak 

antara bangunan 

dengan jalan dan  

vegetasi sebagai 

peredam agar 

tingkat kebisingan 

yang lebih rendah. 

• pada sisi lainnya 

mempunyai 

kebisingan yang 

cukup rendah 

sehingga sangat 

cocok digunakan 

untuk fasilitas 

yang 

membutuhkan 

ketenangan. 

Seperti area 

bermain dan 

amphiteather. 

 

(Tabel. 4.12  Analisa Kebisingan Pada Tapak) 

 

 

:tingkat kebisingan 

rendah  

:tingkat kebisingan 

tinggi  
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4.5.12 Analisa Iklim Pada Tapak 

Data Analisa Rekomendasi 

 

Pada area site hembusan 

angin berhembus dari arah 

utara ke selatan dengan 

kecepatan 4-7 km/jam 

 

 

 

 

 

Matahari bergerak dari sisi 

timur ke barat 

 

 

 

 
Pada site sisi utara lebih 

banyak terkena 

hembusan angin 

daripada site sisi lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

Site sisi timur banyak 

mendapatkan matahari 

mulai dari pukul 06.00 

WIB-11.00 

WIB.Sedangkan site sisi 

barat mendapatkan sinar 

matahari mulai pukul 

13.00 WIB-17.00 WIB. 

 

 

Pada site sisi utara 

Sebaiknya tidak diberi 

bangunan yang menutup 

sisi agar angin dapat 

masuk ke site. 

 

 

 

 

 

 

• Pada site sisi timur 

sebaiknya digunakan  

untuk penempatan 

fasilitas yang 

membutuhkan sinar 

baik dipagi hari. 

Seperti fasilitas 

olahraga dan bermain 

• Pada site sebelah 

barat dibutuhkan 

pencegahan panas 

matahari yang masuk 
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 kesite dengan 

memberikan vegetasi 

atau kanopi 

(Tabel. 4.13 Analisa Iklim Pada Tapak) 

 

4.5.13 Analisa Zoning Pada Tapak 

Data Analisa Rekomendasi 

 
Pada umumnya penentuan 

zoning pada tapak sangat 

dibutuhkan untuk acuan 

penempatan fasilitas. Mulai 

dari fasilitas yang bersifat 

privat hingga publik 

Terdapat 4 pembagian 

zoning pada tapak, yaitu 

: 

1. privat 

2. semi public 

3. privat 

4. service 

• sebaiknya fasilitas 

yang bersifat privat 

letaknya dipisah 

dengan fasilitas 

yang besifat publik 

• sebaiknya fasilitas 

semi public diberi 

penanda agar yang 

dapat memasuki 

hanya orang yang 

berkepentingan saja. 

• sebaiknya fasilitas 

service letaknya 

tersembunyi yang 

tidak diketahui oleh 

pengunjung. 

(Tabel. 4.14 Analisa Zoning Pada Tapak) 
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4.6 Analisa Internal  

4.6.1 Analisa Jumlah Pengguna Bangunan  

Menurut informasi dari pengelola taman rekreasi kapasitas yang dapat di tamping 

yaitu sejumlah 1.500 orang dengan rata-rata kunjungan per harinya sejumlah 200-

230 orang. 

4.6.2 Analisa Aktivitas Pengguna Bangunan  

Analisa Pelaku  

Pelaku Uraian 

Pengunjung Anak-anak 

Remaja 

Dewasa 

Orang tua 

 

 

Pengelola 

Ketua Taman 

Wakil ketua 

Bendahara 

Sekretaris 

Sie Humas dan pengembangan SDM 

Sie daya Tarik wisata 

Sie kebersihan dan keindahan 

Sie keamanan 

(Tabel. 4.15  Analisa Pelaku) 

 

Analisa Kegiatan Pengunjung   

Kegiatan  Kebutuhan ruang  

Parkir  Parkir 

Mengantri tiket  Antrian loket  

Membeli tiket  Loket  

Mencari informasi  Kawasan informasi  

Belajar tentang satwa Taman satwa  

 Bermain dan bersosialisasi  Taman bermain  

Bersantai / piknik  Taman santai (area piknik)  

Olahraga  Jogging track  

Camping  Camping ground  

Makan  Foodcourt  
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Menonton pertunjukkan  Amphitheater  

Beristirahat  Gazebo  

Beribadah  Musholla  

Buang air kecil/besar  Lavarory  

Membeli oleh-oleh Pusat oleh-oleh  

(Tabel. 21 Analisa Kegiatan Pengunjung) 

Analisa kegiatan pengelola 

Pelaku  Kegiatan  Kebutuhan ruang  

Ketua dan seluruh 

pengelola taman  

Parkir  Parkiran pengelola 

Ketua  Memimpin keseluruhan 

kegiatan  

Ruang ketua  

Wakil ketua  Membantu ketua dalam 

Menyusun dan 

menjalankan program kerja 

serta menggantikan ketu 

ajika sedang berhalangan 

hadir  

Ruang wakil ketua  

Bendahara  Mengelola system 

keuangan  

Ruang bendahara  

Sekretaris  Menjalankan tugas 

dibidang keskretariatan  

Ruang sekretaris  

Sie kemanan dan 

penjualan tiket  

Menjaga keamanan 

lingkungan dan melayani 

penjualan tiket  

Pos satpam dan loket tiket  

Sie kebersihan dan 

keindahan  

Mempertegas tata tertib 

dan memastikan serta 

mengkoordini anggotanya 

dalam hal keindahan  

Ruang sie kebersihan dan 

keindahan  

Sie daya Tarik 

wisata  

Membantu bidang 

pengembangan destinasi 

pada objek wisata  

Ruang sie daya Tarik 

wisata  

Sie pengembangan 

usaha  

Penyusunan rencana 

pengembangan usaha skala 

mikro  

Ruang si pengembangan 

usaha   

Sie humas dan 

pengemb SDM 

Melaksanakan koordinasi 

bidang kehumasan da 

Ruang sie humas dan 

pengmb SDM  
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publikasi, bina 

pengembangan informasi 

serta peliputan 

dokumentasi  

Semua pengelola Rapat  Ruang rapat  

Semua pengelola Istirahat  Ruang makan   

Semua pengelola Makan  Ruang makan  

Semua pengelola Buang air kecil/besar Lavarory  

Semua pengelola Beribadah  Musolla  

Semua pengelola Menyimpan barang  Loker karyawan  

(Tabel. 4.16 Analisa Kegiatan Pengelola) 

4.6.3 Analisa Kebutuhan Ruang Pada Bangunan  

Ruang 

penerimaan 

Lobby  Ruang 

Penunjang  

Amphiteater 

Loket  Waterboom  

Ruang antrian  Taman santai/area 

piknik  

Ruang informasi  Taman satwa  

Pos keamanan  Camping groind  

Kawasan informasi  Ruang Utama  Taman Bermain  

Ruang 

pengelola  

Ruang kerua  ruangPelengkap Parkiran  

Ruang wakil ketua musholla 

Ruang bendahara  Gazebo  

R. sekretaris  Toilet umum  

R. sie keamanan Foodcourd 

R. sie kebersihan dan 

keindahan  

Atm center  

R. sie daya Tarik  Ruang service  Ruang ME  

R. sie pengembangan 

usaha  

R. sie humas dan 

pengmb SDM 

R. Rapat  

R. makan  

Lavatory  

(Tabel. 4.17 Analisa Kebutuhan Ruang Pada Bangunan) 
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4.6.4 Analisa Sirkulasi Pengguna Pada Bangunan  

 

4.6.5 Analisa Hubungan Ruang Pada Bangunan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 

 

 

 

 

Parkiran  

 

Kantor 

Pengelolaas 
Lobby   ATM 

Taman 

Satwa   

Taman 

Bermain   

Kolam 

Anak    

Musholla 

Taman 

Piknik 

Ruang 

Makan  

Amphiteather  

Sirkulasi untuk penggunakan bersifat linear dan radial (linear pada bagian depan 

sedangkan radial digunakan pada daerah tengah tapak hingga kebelakang  

: berhubungan                         : berhubungan tidak langsung  

 

(Gambar 4.2 Analisa Sirkulasi Pengguna Pada Bangunan) 
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4.6.5 Analisa Besaran Ruang Pada Bangunan  

Besaran Ruang Penerimaan 

Kelompok 

Ruang 

Perhitungan Luasan 

Ruangan 

Standart Sirkulasi Luas (m² 

Lobby Kapasitas 200 orang 

Standart gerak = 0.65 m² 

DA 

 

150 % 

 

325 m² 

 

Loket 

 

Kapasitas 1000 orang 

Terbagi 5 loket: 200 orang 

1 loket melayani 50 orang 

Standart 3 m 

A 

 

20 % 

 

14,4 m² 

 

Ruang 

antrian 

1 loket  + 1 baris antrian 

(50 orang) 

Standartgerak= 0,28m / 

orang 

DA 

 

 65 m² 

 

Ruang 

Informasi  

 

Kapasitas 2 Orang  

Standart 3,2 m / orang  

 

DA 

 

20%  

 

7,7 m² 

 

Pos 

Keamanan 

 

Kapasitas 4 orang 

Standart 1,6 m/orang 

2 meja >2x 2 m = 4m 

4 kursi > 4 x 0.6x 0.8 = 6.4 

m 

DA 

 

 12.32 m² 

 

Kawasan 

informasi  

 

Kapasitas 25 orang 

Standart gerak 4,8m/orang 

DA 

 

150 % 

 

300 m²  

 

TOTAL 724,42m² 

Besaran Ruang Pengelola  

Kelompok 

Ruang 

Perhitungan Luasan 

Ruangan 

Standart Sirkulasi Luas (m² 

Ruang Ketua  

 

1 set meja kerja 2m² 

I meja diskusi 3,4 m² 

4 kursi > 0,6 x 0,8 x 0,4 

= 1,92 m² 

1 set meja, kursi tamu > 

3,2 x 2 = 6,8 m² 

DA 

 

40% 

 

19,3m² 
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1 set almari 4 m²  

 

Ruang wakil 

ketua  

 

1 set meja kerja 2m² 

I meja diskusi 3,4 m² 

4 kursi > 0,6 x 0,8 x 0,4 

= 1,92 m² 

1 set meja, kursi tamu > 

3,2 x 2 = 6,8 m² 

1 set almari 4 m²  

DA 

 

40% 

 

19,3m² 

 

Ruang 

Bendahara   

1 set meja kerja 2m²  

1 set almari 4m² 

DA 40% 15.92m² 

Ruang 

Sekertaris 

1 set meja kerja 2mv  

1 set almari 4m² 

DA 

 

20%  

 

7,7 m² 

Ruang sie 

keamanan 

  

 

-Ruang computer 

pengawas 

Kapasitas 3 orang 

Standart gerak 1,6 m 

20 unit monitor 

pengawas > 20 x 0,2 x 

0,4 = 1,6m² 

2 meja > 4 m² 

3 kursi > 3 x 0,6, x 0,8 = 

1,44 m² 

 

DA 

 

 12.32 m² 

 

-Ruang peralatan 

keamanan  

3 rak > 3 x 1 2 = 6m² 

1 lemari 2m²   

 

DA/A 

 

20 % 

 

9,5 m² 

 

Sie kebersihan 

dan keindahan 

 

Kapasitas 20 orang  

Standart gerak 

2,8m²/orang  

Gudang peralatan 9 m²  

Loker > 20 x 0,4 x 0,4 = 

3,2m²  

Kursi Panjang >3 x 1,55 

x 0,8 + 3,75m² 

DA/A  

 

40 %  

 

70.38m² 

Sie daya Tarik Kapasitas 5 orang  DA  20% 28,8 m²  
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wisata Standart 4,8 m²/orang    

Sie 

pengembangan 

usaha  

Kapasitas 5 orang  

Standart 4,8 m²/orang 

DA  

 

20% 

 

28,8 m²  

 

Sie humas dan 

Pengmb SDM 

Kapasitas 5 orang  

Standart 4,8 m²/orang 

DA  

 

20% 

 

28,8 m²  

 

R. Rapat  Kapasitas 50 orang  

Standart gerak 

2,8m²/orang  

 

A  

 

20% 

 

168 m²  

 

R. makan  Kapasitas 20 orang  

Standart gerak 

2,8m²/orang 

A  

 

20% 

 

67,8m²  

 

Lavatory Kapasitas 20 orang  

Toilet > 5 x 1,5 x 1,9 = 

28,5 m² 

Urinal > 4 x 0,5 x 0,4 = 

4m²  

Wastafel > 2 x 0,4 x 0,6 

= 4,8m² 

DA 

 

10% 

 

17.1m² 

 

TOTAL 500.82m² 

Besaran Ruang Penunjang   
Kelompok 

Ruang 

Perhitungan Luasan 

Ruangan 

Standart Sirkulasi Luas (m² 

Aphiteater Kapasitas tribun  600 

orang  

Diameter 48m²  

A 

 

100% 

 

80m² 

 

Ruang rias pria  

Kapasitas 25 orang  

Standart gerak 1,6m²  

25 x 1,6 m = 40m² 

DA 

 

 40m² 

 

Ruang rias pria  

Kapasitas 25 orang  

Standart gerak 1,6m²  

25 x 1,6 m = 40m² 

DA  40m² 
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Ruang music  

Kapasitas 25 orang  

Standart gerak 1,6m²  

25 x 1,6 m = 40m² 

DA 

 

 40m² 

 

 

Ruang monitor  

Kapasitas 5 orang  

Standart gerak 1,6m  

20 unit monitor 

pengawas > 20 x 0,2 x 

0,4 = 1,6m² 

DA 

 

 9,6m² 

 

Ruang persiapan  

Kapasitas 25 orang  

Standart gerak 1,6m  

25 x 1,6 m = 40m² 

DA/A 

 

 40m² 

Ruang property  

3 rak > 3 x 1 2 = 6 m² 

1 lemari > 2 m²  

DA/A  

 

20 %  

 

9.6m² 

Waterboom  

 

Kolam renang anak  

Kapasitas 360 anak  

Standar gerak 

4m²/anak  

360x 4 = 144m² 

A  

 

100% 

 

1440m²  

 

 Kolam bermain anak  

Kapasitas 420 anak  

Standart gerak 

4m/anak  

420x 4 = 1.680 m² 

A  

 

100% 

 

1.680m²  

 

 Kolam renang dwasa  

Kapasitas 360 orang  

Standart gerak 

6m²/orang  

A  

 

100% 

 

2160m²  

 

 Pool side bar 

Kapasitas 30 orang  

Standart gerak 

0.64m/orang  

Ruang saji 30m  

A  

 

20% 

 

59.04m² 

 Tempat berjemur 

(sunbanthing)  

A  

 

30% 

 

72.15m²  

 



55 

 

 

 

Kapasitas 50 

1 sunbanthing > 0.6 x 

1.58 = 1.11 

1.11m x 50= 55,5 m² 

Lavatory Plasa water mountain  

Kapasitas 60 orang  

Standart gerak 5 

m/anak  

60 x 5 = 300m² 

A 

 

100% 

 

300m² 

 

 Gazebo  

Banyak gazebo 15 

buah  

Luas 1 gazebo 

6,5m/gazebo  m² 

A 30% 

 

125.75m²  

 

 Ruang peinjaman  

Kapasitas 20orang  

Standart heerak 

3m²/orang  

NAD  

 

20% 

 

72 m²   

 

 R bilas, R, ganti, dan 

loker  

30 buah > 2m² x 

2.15m² = 4,3 x 20 = 

86m²  

Kamar mandi 7 buah  

2m² x 2 m² = 4 m² x 7 

= 28 m²  

Total luas kamar 

mandi 28m x 2 = 56 

m²  

Loker dengan 72 loker 

seluas 100m² x 2 ruang 

+ 468m²  

A 

 

30% 

 

 

609m² 

Taman santai / 

area piknik 

Kapasitas 420 orang  

Standart 3m²/orang  

A 

 

20% 

 

2520m² 

Jogging track dan area 

olahraga  

Kapasitas 100 orang  

A 

 

100% 

 

200 m² 
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Standart gerak 2m² 

/orang  

Taman satwa  Kandang (karnivora  

Burung elang, burung 

hantu,burung gagak) > 

@15m² 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India  

 45m² 

 Musang  Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 15m² 

 Harimau  

 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India  

 14.8m²  

 

 Herbivora  

Angsa @ 15m 

 merak @15m 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 30m² 

 

 Domba  

Rusa  

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 15m² 

 Kelinci  

Kapasitas 10 kelici 

 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 3m² 

 Omnivora  

Simpanse @3m  

Monyet @3m 

 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India  

 6m²  

 

 Orang utan  

 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 15m²   

 

 Landak @3m 

Rubah @3m 

Tupai @ 3m  

 

Standar 

ruang 

Enclousere 

CZA,India 

 9m²   
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Besaran Ruang Utama 

Kelompo

k Ruang 

Perhitungan Luasan Ruangan Standart Sirkulas

i 

Luas 

(m²) 

Taman 

Bermain 

➢ Untuk anah usia 2-7 tahun  

Standart 255,5 m/50 orang  

-kapasitas 600 orang (255,5 m x 12= 

3.066m) 

- Panjatan  

- Ayunan kecil (4 aynan)  

- Patung mainan  

- Lahan pasir  

- Perosotan  

- Playground  

➢ Untuk umur 8-13 tahun  

Standart 255,5 m/00 orang  

-kapasitas 606 orang (255,5 m x 12 = 

3.066m) 

- outbound(kapasitas 60 orang)  

- Balok keseimbangan  

- Ayunan besar (6ayunan)  

SPT/A 

 

 

30% 

 

7963

m² 

Loket 

 

Taman tradisional  

Kapasitas 600 orang  

Standart 3m  

600 x 3 = 1800 

A 

 

20 % 

 

2160

m² 

 

TOTAL  10.12

3m² 

Besaran Ruang Pelengkap  

Kelompo

k Ruang 

Perhitungan Luasan Ruangan Standa

rt 

Sirkula

si 

Luas 

(m² 

Parkiran  

 

 .>parkiran pengelola  

Kapasitas 50 orang  

DA 

 

60 %  

 

4360

m² 

Camping 

ground  

 

Kapaistas 420  

Stansar gerak 6m²   

/orang  

 

A 

 

30% 

 

3.276m²   

 

 

TOTAL 12.925m²   
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- Mobil (40%)  = 20 orang  

- Motor (60%) = 30 orang  

➢ Parkiran pengunjung kapasitas 

1200 

- Motor (35%) = 420 

orang  

Motor 2 orang = 210 motor  

- Mobil (45%) = 540 orang  

mobil 4 orang = 135 mobil  

- Bus besar (20%) = 240 orang  

Bus 40 orang = 5 bus  

Luas parkir motor  

(30+210) x (1x2,2) = 528m²  

Luas parkir mobil  

(20+135) x (2,4x5,5) = 2.046m² 

Luas parkir bus  

6 x (2,6x10) = 156 m² 

 

Mushola  

 

 

1 ruang sholat  

Kapasitas 200 orang  

Standart 0,85 m/orang  

1 ruang wudju  

Kapasitas 40 orang  

Standar 1m/orang  

DA/A 

 

30% 

 

273m

² 

 

Gaazebo  gazebo?/saung  

8 gazebo  

Kapasitas 6 orang  

6m/orang  

A 

 

 48m²  

 

Toilet 

umum  

 

Lavatory  

Perhitungan untuk 1000 orang  

Standar kebutuhan  

- Toilet : 1 unit / 100 orang > 10 

unit  

- Urinal : 1 unit/50 orang > 20 unit  

Luas Lavatory  

-toilet 10 x 1,5 x 1,9 = 28,5m²  

-urinal 20 x 0,4 x 0,6 =4,8 m²  

DA 20 %  

 

44.8

m²  

 

Foodcour

t  

Kapasitas 420 orang  

Standart 1m²/orang  

DA 

 

30% 

 

546m

² 
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ATM 

center 

Ruang ATM  

Kapasitas 5 unit atm  

Sandart 2,25m²//unit  

DA 

 

20% 

 

4m² 

 

TOTAL  5.276

m² 

 

 

Ruang Penerimaan  724.42m² 

Ruang Pengelola  500.82m² 

Ruang Penunjang  12.925m² 

Ruang Utama  10.123m² 

Ruang Pelengkap 5.276m² 

Ruang Service  70m² 

Taman Bunga  380.76m²  

TOTAL  30.000m² 

(Tabel. 4.18 Analisa Besaran Ruang Pada Bangunan) 

4.6.6 Analisa Massa Bangunan  

Masa bangunan dibedakan menjadi 4, antara lain :  

1. Massa bangunan bersifat public   

2. Massa bangunan bersifat semi public  

3. Massa bangunan bersifat privat  

4. Massa bangunan bersifar service 

 

Besaran Ruang Service  

Kelompok 

Ruang 

Perhitungan Luasan 

Ruangan 

Standart Sirkulasi Luas (m² 

Ruang ME Ruang Genset  

Kapasitas 1 unit genset dan 

travo  

Asumsi 10m² x 4m² 

A 

 

 40m² 

 

Ruang mesin  

1 unit dengan asumsi 10m² 

x 3m² 

A 

 

 

 

30m² 

 

TOTAL 70m² 



60 

 

 

4.6.7 Analisa Bentuk Pada Bangunan 

Ide bentuk awal terinspirasi dari wahana permainan bernama “mangkok putar” 

yang merupakan salah satu permaianan yang banyak digemari oleh anak-anak dan 

sangat sering ditemui pada area taman rekreasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar4.3  Ide Bentu (mangkok putar)) 

Sehingga terpilih bentuk lingkaran sebagai bentuk dasar. Selain itu bentuk 

lingkaran juga menimbulkan kesan hangat, nyaman, keselarasan, kesatuan dan 

integritas. Dan yang paling utama tidak bersudut sehingga tidak berbahaya 

khususnya untuk ruang gerak anak-anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 4.4  Bntuk Dasar) 

Terdapat penambahan bentuk serupa namun dengan ukuran yang berbeda untuk 

menghasilkan bentuk yang lebih menarik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gambar4.5  Gabungan Dari Bentuk Dasar) 
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Terdapat penambahan bentuk serupa namun dengan ukuran yang berbeda untuk 

menghasilkan bentuk yang lebih menarik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar4.6  Bntukan Baru) 

 

Dari penambahan bentuk tersebut kemudian digabungkan menjadi satu sehingga 

menjadi kesatuan bentuk yang baru. Selain itu bentuk baru tersebut berfungsi 

sebagai area playground  

 

4.6.8 Analisa Struktur Pada Bangunan 

• Struktur bawah / pondasi  

Pada bagian ini menggunakan pondasi garis dan poor plat untuk bangunan 

permanen  

• Struktur tengah / dinding  

Pada bagian ini menggunakan kolom dan dinding, dengan besar kolom yang 

digunakan tergantung pada jumlah lantainya.  

• Struktur atas / atas    

Pada bagian ini menggunakan rangka kuda-kuda kayu, karena konsep taman yang 

mengusung kebudayaan tradisional  

 

4.6.9  Analisa Sirkulasi Horizontal Dan Vertikal Pada Bangunan  

Taman rekreasi hanya mempunyai satu akses pada bagian depan bangunan 

yang kemudian dapat mengakses keseluruh fasilitas yang terdapat dalam Kawasan 

taman rekreasi berupa jalan taman. Sedangkan untuk akses vertikal hanya 

menggunakan tangga pada masa foodcourt karena hanya masa itu yang mempunyai 

lantai lebih dari satu.  
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4.6.10 Analisa Transportasi Pada Bangunan  

Masing -masing bangunan tersuplai air bersih dari pusat atau tandon besar 

pada sitedan terdapat akses pembuangan yang berujung pada pembungan akhir  

 

4.6.11 Analisa Utilitas Pada Bangunan  

1. Jariangan air bersih dan kotor  

Sistem distribusi air bersih digunakan pada taman rekreasi adalah system 

up feed yang mempertimbangkan tinggi banguna maksimal hanya 2 lantai. 

sumber air berasal dari sumur dalam (deep weel) sendiri. Sedangkan untuk 

jaringan air bersih menggunakan ground tank sehingga persediaan air 

dapat dipakai sewaktu-waktu dan menghemat energi karena tidak perlu 

memompa air setiap saat.  

2. System pembungan sampah 

System pembuangan sampah pada taman ini yaitu menggunakan tempat 

pembuangan sampah sementara. Sampah yang dihasilkan akan ditampung 

di tempat pembuangan sampah dan kemudian diangkut menggunakan truk 

pembuangan sampah dan dibuang ke tempat pembuangan sampah kota.  

3. System proteksi kebakaran  

Sistem kebakaran yang digunakan dalam taman yaitu :  

1. Mini tector system  

2. Smoke and heat detector  

3. Hydrant system 

 

 

 

 

 


