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BAB V
KONSEPTUALISASI DAN TRANSFORMASI
5.1

Konsep Dasar

5.1.1 Konsep Dasar
Konsep dasar Revitalisasi Kawasan Kampung Anggrek Eks Lokalisasi
Sememi ini mengambil konsep dasar utama : “An Independence and
Ecological Kampung”. yaitu Konsep Kampung Mandiriyang hidup
berdampingan dengan alam (Berbasis Ekologi). Ekologi merupakan Visi Kota
Surabaya sebagai salah satu kota yang menerapkan prinsip ramah lingkungan
dan berkelanjutan. Konsep ini diharapkan mampu merepresentasikan karakter
dan kebutuhan objek agar dapat menjadi kawasan yang tidak hanya menjadi
Permukiman biasa, namun memiliki nilai tambah yang berkontribusi pada
alam serta mendongkrak kualitas hidup masyarakat di dalam maupun diluar
kawasan.
Key words : Kampung Mandiri, Kampung Ekologi.

5.2 Konsep Arsitektural
5.2.1

Konsep Tema Arsitektural
Konsep dasar: “An Independence and Ecological Kampung”
menjadi konsep yang dapat diaplikasikan pada rencana revitalisasi
kampung ini dalam bentuk Infrastruktur yang ramah lingkungan dan
bangunan-bangunannya dapat mendukung kehidupan manusia
didalamnya dengan nyaman. Hidup berdampingan dengan lingkungan
disini dapat diaplikasikan secara nyata dengan kehidupan yang berjalan
dengan Anggrek sebagai unsur hidup lainnya serta sumber penghasilan
tambahan maupun utama masyarakat.
Berawal dari Kampung yang tak pernah mati sebelumnya (sebagai
lokalisasi) dengan etos kerja masyarakat siang dan malam, merupakan
kelebihan tersendiri yang akan mendukung terciptanya Kampung
dengan berorientasi bisnis dan pariwisata yang positif. Citra
kampung yang buruk sebelumnya merupakan Kampung Lokalisasi,
menjadi Kampung Anggrek. Yaitu, Kampung dimana masyarakatnya
hidup berdampingan dengan Anggrek sebagai unsur ekonomi maupun
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unsur ekologi. Anggrek menjadi inspirasi utama dalam berbagai
bentukan yang terjadi dalam site.
Kampung Anggrek bukan sekadar ditanami anggrek, namun
memiliki arti tersendiri dari filosofi tanaman anggrek. Tanaman Anggrek
yang kebanyakan merupakan tanaman epifit yang akarnya dapat
menyerap air dari udara maupun tanaman yang inang namun tanpa
mempengaruhi kehidupan tanaman inang itu sendiri. Begitupun
Masyarakat yang terdampak dari lokalisasi agar selanjutnya dapat
mengembangkan usahanya dengan baik tanpa harus merusak tempat
tinggalnya maupun merusak moral masyarakat. Salah satunya adalah
dengan prospek bisnis Tanaman Anggrek yang telah dibaca sebelumnya
oleh Walikota Surabaya.
Konsep Pembangunan Infrastruktur juga terinspirasi dari tanaman
anggrek, seperti Konsep Bangunan yang berasal dari Morfologi Bunga
Anggrek, Motif Pavement yang terinspirasi dari motif anggrek, Lampu
Hias, hingga Greenhouse mini disetiap rumah para petani anggrek.
Sebagai implementasi dari perubahan dari adanya keberadaan
Wanitas Tuna Susila (WTS) yang merupakan unsur negatif maka
keberadaan Bunga Anggrek sebagai salah satu icon pembawa perubahan
menjadi positif, maka tema arsitektural pada kampung anggrek berasal
dari salah satu jenis anggrek spesies yaitu Anggrek Vanda Tricolor
Var.Suavis yang memiliki bunga tiga warna yang indah. Nama suavis
berarti manis atau menyenangkan. Naman tersebut mungkin diberikan
karena bunganya mempunyai bentuk, warna dan keharuman yang khas
dan menarik (A.S.Rejeki, 2007). Jika dilihat dari cara tumbuhnya,
anggrek V. tricolor termasuk anggrek epipit. Tanaman yang bersifat
epipit secara alamiah tumbuh menempel pada kulit kayu tanaman lain
namun tidak mengambil makanan dari tanaman induk tempatnya
menempel. Dalam pembudidayaan tanaman epipit, diperlukan media
buatan, biasanya berupa serutan kayu, cacahan pakis atau mos untuk
tempat tumbuhnya. (R.Dwiyani, 2014). Morfologi Bunga Anggrek dan
Sifat Epifit Anggrek menjadi Konsep implementasi bentukan yang
diambil.
Kondisi Kota Surabaya yang berada pada area tropis mengharuskan
pengkondisian thermal dan sirkulasi udara demi kenyamanan manusia di
dalamnya dan keberlangsungan kehidupan anggrek di dalamnya. Selain
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itu, penggunaan material ramah lingkungan, dapat diperbaharui, serta
tidak meninggalkan jejak karbon sebagai aplikasi
dari prinsip
berkelanjutan. Hal tersebut yang merupakan dasar penggunaan
PrinsipArsitektur Tropisdan Arsitektur Hijau dalam penataan kawasan
maupun revitalisasi bangunan existing.
5.2.2

Konsep Tatanan Ruang dan Massa
Tatanan Ruang merupakan hal utama yang dipertimbangkan dalam
revitalisasi
kawasan.
Ruang
yang
ada
dalam
kawasan
permukiman/perkampungan merupakan respresentasi dari masyarakat itu
sendiri. Fungsi arsitek disini adalah menjadikan kawasan tersebut lebih
baik dan dapat memiliki nilai tambah. Tatanan Ruang dan Massa dalam
area revitalisasi ini menerapkan Prinsip Alur Agribisnis melalui
pendekatan Kampung Wisata di setiap subsistem dengan deskripsi
sebagai berikut :

SUBSISTEM
PRODUKSI
USAHATANI

SUBSISTEM
LEMBAGA
PENUNJANG

SUBSISTEM
AGRIBISNIS
HILIR

SUBSISTEM
AGRIBISNIS
HULU

Gambar 5.1 Konsep Tatanan Ruang dan Massa berdasarkan
Prinsip Subsistem Agribisnis
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1.

Area Permukiman Bagian Utara, yang nantinya akan menjadi
Subsitem Produksi Usaha Tani, dimana masyarakat dapat memilih
untuk mengembangkan usaha pembesaran tanaman anggrek di
rumah atau di fasilitas komunal yang ada.
a. Akesibilitas : Jalan Paving;
b. Atraksi
: Fasilitas Budidaya Tanaman, Fasilitas Pembuatan
Media Tanam, Rumah Budidaya Tanaman, dan Skywalk;
c. Fasilitas
: Toilet, Rest Area, Mushola.

2.

Area Permukiman Bagian Tengah, merupakan tatanan massa yang
akan di plot sebagai area Subsistem Agribisinis Hilir. Pada area ini,
tersedia area penjualan tanaman anggrek (Bazaar anggrek) dengan
system komunal dan rumah-rumah masyarakat yang memiliki fokus
untuk menjual anggrek dewasa yang telah berbunga maupun bunga
potong anggrek itu sendiri sebagai salah satu komoditas utamanya.
a. Akesibilitas : Jalan Paving;
b. Atraksi
: Fasilitas Penjualan Tanaman, Rumah Penjualan
Tanaman, dan Rest Area.
c. Fasilitas
: Toilet, Rest Area, Kantor Pokdarwis.

3.

Area Permukiman Bagian Selatan, merupakan area yang
direncanakan menerapkan Subsistem Agribisnis Hulu. Pada area ini,
difokuskan pada rumah-rumah bekas rumah bordil untuk dirubah
fungsinya menjadi fasilitas pembibitan tanaman.
a. Akesibilitas : Jalan Paving;
b. Atraksi
: Skywalk, Rumah Pembibitan Tanaman.
c. Fasilitas
: Toilet, Rest Area.

4.

Area Lahan Kosong, direncakan merupakan area Pendukung dan
Penunjang. Sehingga, adanya area ini tidak wajib dikarenakan
fungsinya menunjang kampung wisata yang memang menjadi fokus
wisata pada area ini. Sebagai area Subsistem Lembaga Penunjang,
termasuk di dalamnya terdapat area Kantor Pemerintah Kota pada
Eks.Wisma Barbara, Greenhouse Existing, Community Hall untuk
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mendukung kegiatan masyarakat dan pengunjung, Area Parkir, dan
lain sebagainya.
a. Akesibilitas : Jalan Paving, Pedestrian.
b. Atraksi
: Skybridge, Taman Anggrek.
c. Fasilitas
: Toilet, Rest Area, Area Parkir, Area Sewa Sepeda,
Restorant, Toko Souvenir

KAMPUN

2. ATRAKSI

1. AKSESIBILITAS

3. FASILITAS

Gambar 5.2 Konsep Kampung Wisata dalam desain.

4.
-

Subsistem lembaga penunjang.
Kantor Pemerintah Kota
Kantor Pokdarwis

2. Subsistem produksi/usahatani :
Fasilitas Budidaya Tanaman
Fasilitas Pembuatan Media Tanam
3. Subsistem agribisnis hilir :
- Fasilitas Penjualan Tanaman

1.
-

Subsistem agribisnis hulu :
Fasilitas Pembibitan Tanaman

Gambar 5.3 Konsep Agribisnis dalam desain.
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5.2.3

Konsep Material Bangunan
Penggunaan material lokal dan ramah lingkungan serta prinsip
hemat energy dengan penataan ruang yang baik merupakan aplikasi dari
Konsep Arsitektur Tropis dan Arsitektur Hijau. Material alam ramah
lingkungan yang ditonjolkan dalam site ini adalah penggunaan Bambu
Betung untuk struktur atap maupun kolom. Material ini dipilih karena
ramah lingkungan, dapat diatur sesuai kebutuhan bentuk, dan menyatu
dengan konsep kampng anggrek yang ada dalam site ini. Penggunaan
ramah lingkungan lainnya di aplikasikan pada penutup jalan (pavement),
yang mana digunakan dua jenis pavement yaitu grass block dan paving
block. Keduanya mampu memberikan kontribusi kepada lapisan tanah
dibawahnya, dalam hal menjaga ketersediaan air tanah.
Dalam pengaplikasian arsitektur tropis, penggunaan material untuk
fasad rumah yang akan di revitalisasi menggunakan bata merah press
dengan susunan silang yang akan memberikan sirkulasi penuh yang
diharapkan sesuai dapat menurunkan suhu ruang di dalamnya sekaligus
penghemat penggunaan cahaya buatan (lampu) di siang hari. Selanjutnya,
penggunaan material untuk greenhouse dalam hal memaksimalkan
cahaya matahari yang masuk namun tidak berlebihan dan dapat diatur
sebagaimana kebutuhan untuk tanaman anggrek dapat menggunakan
material transparan seperti ETFE hingga Plastik UV yang selama ini
terdapat di pasaran namun dengan tambahan paranet agar sinar yang
masuk lebih tersaring.

No
1

Penggunaan
Atap
Greenhouse

Kriteria
Material
transparan yang
tidak
menghantarkan
suhu dan
menyaring sinar
hingga 50%, lentur
dan kaku.

81

Material
ETFE (Ethylene
Tetrafluoroethylene) /
Tedlar Coated
Fiberglass / UV Plastic
50% with Paranet 50%.

Warna
Putih
Bening /
Hitam.
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Memiliki warna
netral.

2

Struktur
Bangunan

Material yang
berasal dari alam
memilki kuat
tekan dan tarik
yang tinggi serta
tahan lama

Bambu betung dia. 1020 cm

Sesuai
warna
bambu
yang
sudah
diproses
pada
umumnya

3

Lantai
Bangunan

Keras, dapat
menjadi pijakan
yang kokoh, dapat
meresapkan air ke
dalam tanah
dibawahnya.

Paving Stone, Grass
Block.

Abu-abu,
Hitam,
Merah
dan
Putih.

4

Dinding
Bangunan

Kokoh,
memberikan batas
ruang, berongga.

Bata Press Uk.5,5 x 11
(Presisi Expose).

Warna
alami
bata.

Tabel 5.1 Tabel Material khusus yang dibutuhkan
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Gambar 5.4 Penggunaan Material ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene

5.2.4

Konsep Tata Ruang Luar
Aktivitas pada Kampung kebanyakan ini nantinya merupakan
aktivitas pada area Outdoor dengan fokus kepada Wisata dan
pengembangan bisnisnya, sehingga kebutuhan penataan ruang yang
ada di luar merupakan kebutuhan yang mendesak. Secara keseluruhan
rata-rata orang akan bersedia berjalan kaki hingga jarak 1.224,91 m.
(Kusuma, Persepsi pejalan kaki di akhir perjalanan harian).
Pada prinsipnya rest area mengakomodir kebutuhan untuk istirahat
sementara hingga kebutuhan informasi maupun kebutuhan toilet.
Selanjutnya, mempertimbangkan panjang kampung existing adalah 1
km, maka diambil rata-rata panjang jalan 1.224,91/5 = 244,982 m ~
250 m.Maka dalam radius 250 m, diharuskan ada rest area minimal
berupa tempat duduk (bench) maupun toilet/pos informasi.
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Gambar 5.5 Preseden Tempat Duduk
Desain Toilet nantinya akan menggunakan pendekatan arsitektural
tropis dan berbasis ekologi.

Gambar 5.6 Preseden Toilet
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Gambar 5.7 Titik Area Istirahat

5.2.5

Konsep Tata Ruang Dalam
Konsep tata ruang dalam berkonsentrasi pada penataan bangunan
pada area budidaya tanaman. Dengan fokus pada penataan area tumbuh
sesuai dengan umur anggrek, area pameran, area istirahat serta
maintenance.

Gambar 5.8 Konsep Tata Ruang Dalam Bangunan Greenhouse dan Preseden
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5.2.6

Konsep Penghawaan
a. Penghawaan Alami
Sistem penghawan Alami menggunakan Sistem Pendinginan Pasif
dengan memaksimalkan adanya ventilasi silang dan ventilasi
“tutup botol” pada arah angin yang benar untuk memaksimalkan
udara alami masuk dengan tanpa menghantarkan kalor.

Gambar 4.4 Skema Cross Ventilation
Gambar 5.9 Skema “Cross Ventilation.”

Gambar 5.10 Skema “Bottle Neck” Ventilation dan aplikasinya.
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b. Penghawaan Buatan
Sistem penghawaan buatan dibutuhkan pada site ini terutama pada
area Pembibitan Tanaman. Area laboratorium diharapkan menjadi
area steril yang minim gangguan (angin, maupun suara) dan area
Kultur jaringan membutuhkan suhu stabil dan terkontrol. Sistem
penghawaan buatan menggunakan Air Conditioner Central type
Ducted yang dapat memberikan suhu konstan pada area yang luas.

Gambar 5.11 Preseden Penghawaan Buatan

5.2.7

Konsep Pencahayaan
a. Pencahayaan Alami
Pencahayaan alami memiliki satu sumber utama yaitu matahari.
Kebutuhan akan matahari begitu besar pada site ini terutama pada
area Greenhouse dimana tanaman membutuhkan sinar matahari
untuk tumbuh. Pada area greenhouse, pencahayaan alami di filter
hingga 50% cahaya saja yang masuk sehingga tidak menimbulkan
Sun-Burning pada tanaman. Sedangkan pada area lainnya,
pencahayaan alami dimaksimalkan pada arah Selatan dan Utara
sehingga meminimalisir kalor yang masuk.
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Gambar 5.12 Pencahayaan Alami Matahari pada Greenhouse
b. Pencahayaan Buatan
Pencahayaan buatan pada site dibutuhkan pada ara kultur jaringan
serta pada malam hari. Pencahayaan buatan pada area kultur
jaringan menggunakan Lampu Full Spektrum untuk mendukung
percepatan partumbuhan bibit tanaman. Sedangkan pada area lain
digunakan lampu LED Daylight maupun Warmlight yang hemat
serta mendukung kegiatan dibawahnya.

Gambar 5.13 Preseden Pencahayaan Buatan
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5.2.8

Konsep Utilitas
1. Konsep Utilitas Tapak
a. Saluran Lingkungan
Saluran Lingkungan yang digunakan haruslah dapat
dimaksimalkan sesuai dengann fungsinya, yaitu dapat menampung
dan mengalirkan air bekas dari bangunan yang direncakan maupun
rumah masyarakat. Saluran lingkungan dapat dipertimbangkan
menggunakan U-Ditch maupun Saluran Batu-bata dengan UGutter di tengahnya. Penutup saluran dapat menggunakan Tutup
Beton dengan Gandar 5 Ton untuk Saluran Tepi, dan Gandar 10
Ton untuk Crossing. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya
kendaraan besar seperti truk sam Saluran Lingkungan juga harus
memiliki filter yaitu Bak Kontrol dan filter sampahsebelum masuk
ke Saluran Pembawa.

Gambar 5.14 Preseden Saluran dan Bak Kontrol
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b. Saluran Pembawa
Saluran Pembawa haruslah dapat menampung debit air yang
dikumpulkan oleh Saluran Lingkungan, yang selanjutnya dialirkan
ke Saluran Utama / Primer pada area tersebut. Saluran pembawa
harus menggunakan bahan yang kuat dengan ukuran yang cukup
besar. Bahan yang direkomendasikan adalah L-Gutter atau UDitch minimal Ukuran 80/100 dengan Gandar 10 Ton.

Gambar 5.15 Preseden L-Gutter dan U-Ditch
2. Konsep Utilitas Bangunan
a. Air Bersih Suci
Air bersih pada site didukung dengan instalasi PDAM dari PDAM
Surya Sembada Kota Surabaya, dengan menggunakan Tandon
Bawah sebagai Penampung Air Bersih Suci dengan menggunakan
Bahan Beton Bertulang dengan Struktur Bangunan Kedap Air.
PDAM

TANDON

POMPA

TANDON ATAS

POMPA
BOOSTER

KRAN AIR

Gambar 5.16 Skema dan Preseden Tandon
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b. Air Bersih
Air Bersih delanjutnya juga didapatkan dari Air Hujan dengan
Metode Pengumpulan Air Hujan (Rain Harvesting) dari Saluran
penadah air hujan maupun air bekas layak yang difilter oleh
Instalasi Pengolahan Air Hujan sebelum masuk ke Tandon
Penampungan Air Bersih. Pada Tandon Air Bekas juga didesain
overflow yang mendukung sirkulasi keseluruhan bagian air dari
dalam tandon.Air bersih dari Hujan ini digunakan untuk
penyiraman tanaman anggrek dalam system misting untuk
menjaga kelembaban lingkungan pula. Hasil sisa penyiraman juga
dapat di daur ulang untuk di filter dalam Instalasi Pengolahan Air
Hujan.

Gambar 5.17 Skema Rainwater Harvesting (Sumber:Internet)
AIR HUJAN
BAK KONTROL

IPAL

AIR BEKAS
SIRAM

TANDON AIR
PENYIRAMAN

Gambar 5.18 Skema Clean Water Harvesting.

c. Air Bekas (Grey Water) dan Air Kotor (Black Water)
Air bekas dan Air Kotor selanjutnya masuk menuju satu IPAL
untuk dijadikan air dengan Standard Air Limbah Buangan sesuai
dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga ketika air
dibuang ke saluran umum tidak mencemari lingkungan dengan
bakteri maupun zat-zat terlarut didalamnya.
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AIR BERKAS
BAK KONTROL

IPAL

KOLAM KONTROL

AIR KOTOR
SALURAN LINGKUNGAN
Gambar 5.19 Skema Air Bekas dan Kotor

d. Instalasi Listrik
Instalasi Listrik dalam Site menggunakan PLN sebagai Supply
Utama Listrik, dengan Genset pembantu listrik apabila terjadi
pemadaman. Listrik pada site juga didukung dengan teknnologi
Panel Surya yang direncanakan dipasang pada area Atap
Bangunan Utamayang selanjutnya disimpan dalam Battery sebagai
cadangan tambahan untuk site.
PLN

DISTRIBUSI KEBUTUHAN LISTRIK

PANEL LISTRIK
INVERTER

STABILISATOR

BATTERY

TRANSFORMATOR

SOLAR CHARGE CONTROLLER

GENSET

PANEL SURYA
Gambar 5.20 Skema Sistem Kelistrikan
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Gambar 5.21 Skema Sistem Panel Surya On Grid Interaktif (Sumber: Internet)

e. Instalasi Proteksi Kebakaran
Instalasi kebakaran harus mencakup keseluruhan kampung
sehingga membutuhkan kebutuhan air yang cukup banyak. Sumber
daya air utama yang terdapat adalah tendon air bersih untuk
penyiraman, dengan menambahkan pompa khusus, maka
fungsinya dapat diubah layaknya sumber air kebakaran.
AIR HUJAN
BAK KONTROL
AIR BEKAS
SIRAM

IPAL

TANDON AIR
POMPA KEBAKARAN

Gambar 5.22 Skema Proteksi Kebakaran.
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Gambar 5.23 Ilustrasi Proteksi Kebakaran dari tandon air.
5.2.9

Konsep Ekosistem Buatan
Konsep Ekosistem Buatan yang digunakan adalah Zona
Tropis Panasdimana habitat anggrek kebanyakan berasal dari
daerah lembab dan panas dan Zona Tropis Sedang untuk beberapa
spesies yang berasal dari daerah dingin dan lembab. Keduanya
merupakan ekosistem daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan
kelembaban rata-rata diatas 80% namun dengan perbedaan suhu
yang cukup signifikan. Menurut F.W. Junghuhn Zona Panas
berada diantara 22-26,3ºC sedangkan Zona Sedang membutuhkan
suhu 17,1-22 ºC. Zona Panas merupakan iklim Kota Surabaya
sehingga cukup menggunakan system misting untuk mencapai
kelembaban tinggi, sedangkan Zona Sedang dibutuhkan untuk
beberapa Anggrek Spesies agar bisa disilangkan dan menghasilkan
corak baru yang lebih indah.

Gambar 5.24 Preseden Ekosistem buatan Zona Sedang
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Gambar 5.25 Preseden Ekosistem buatan Zona Panas

5.2.10 Konsep Struktur Bangunan
Struktur
bangunan
menggunakan
sebagaian besar
menggunakan Struktur Bambu Petung dengan sambungan / ikatan
yang diperkuat dengan tali ijuk hitam.

Gambar 5.26 Ikatan Bambu Petung
Struktur bangunan dua lantai lainnya menggunakan system floating
deck dengan sloof bangunan sebagai pengikat utama sehingga
bangunan lebih tahan terhadap gempa. Kedalaman Pondasi Pancang
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disesuaikan dengan keadaan tanah dan mempertimbangkan beban
bangunan.

Gambar 5.27 Struktur Beton Bertulang Floating Deck

5.2.11 Konsep Tata Perabot Jalan dan Rambu Penanda
Tata Perabot Jalan (street furniture) dan Rambu Penanda
(signage)merupakan unsur penting dalam penataan kawasan, sebagai
Kampung Anggrek yang memiliki fokus pada Agribisnis dan
Kampung Wisata. Perabot jalan pada kampung anggrek ini termasuk
didalamnya fasilitas masyarakat petani dalam menanam anggrek
mandiri untuk dikembangkan dan dijual maupun perabot jalan untuk
wisatawan seperti kursi taman dan tempat sampah.

Gambar 5.28 Konsep Tata Perabot Jalan (street furniture)
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Rambu dan Gapura masuk menggunakan desain khusus pariwisata
serta mempertimbangkan desain ramah lingkungan yang tidak terlalu
mencolok namun tetap harus “eye catching” untuk menarik minat.

Gambar 5.29 Konsep Tata Rambu Penanda (signage) dan Gapura.

5.2.12 Konsep Infrastruktur Dasar Permukiman
Dalam mendukung revitalisasi kawasan, pembangunan
infrastruktur permukiman merupakan hal yang wajib dilakukan.
Selain untuk aksesibilitas, infrastruktur haruslah menjadi fungsi untuk
menunjang permukiman di dalamnya. Permasalahan banjir maupun
jalan rusak merupakan permasalahan yang tidak dapat ditolerir dalam
sebuah kawasan wisata. Infrastruktur dasar permukiman adalah
perkerasan jalan lingkungan, saluran lingkungan, dan penerang jalan
utama (PJU). Konsep kedua unsur (jalan lingkungan dan PJU)
haruslah mendukung keberlanjutan, tidak hanya mendukung manusia
nya namun harus tidak menimbulkan efek terhadap lingkungan
sekitarnya.
Pemilihan material perkerasan jalan berupa paving
dipertimbangkan agar air hujan dapat meresap kedalam tanah untuk
cadangan dan baku air masyarakat sekitar yang secara tidak langsung
memberikan cadangan air bagi kota Surabaya. Sedangkan pemilihan
PJU dipertimbangkan menggunakan PJU yang memiliki model klasik
dan selaras dengan desain dari taman anggrek itu sendiri.
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Gambar 5.30 Konsep Infrastruktur Dasar Permukiman

5.2.13 Konsep Gubahan Rumah (Tipikal)
Untuk mendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan
agribisnis, konsep gubahan tampak diperlukan untuk menarik minat
pelanggan maupun memenuhi fungsi sebagai kawasan kampung
anggrek. Terdapat 2 tipikal rumah eks wisma dan preseden
gubahannya sebagai berikut :

1. Rumah Tipikal 1 (Eks Wisma) dengan halaman luas – Kelebihan
lahan yang dimiliki suatu rumah, dapat digunakan sebagai fasilitas
budidaya tanaman khususnya pembesaran tanaman anggrek, namun
dapat juga digunakan sebagai display penjualan tanaman anggrek
dewasa. Aplikasi bambu dana tap UV Filter serta penggunaan
material grass block disarankan untuk kesatuan (unity) yang lebih
baik terhadap bangunan wisata. Typical rumah ini dapat melakukan
rehabilitasi pada area depan saja atau sekaligus area dalam
bangunan. Rehabilitasi disarankan sesuai dengan prinsip rumah
sehat yaitu mempertimbangkan sirkulasi yang baik mengingat
bangunan merupakan bekas wisma dengan banyak kamar.
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Gambar 5.31 Konsep Typical Rumah dengan Halaman
2. Rumah Tipikal 2 (Eks Wisma) tanpa halaman – merupakan rumah
biasa yang tidak memiliki lahan sisa untuk dimanfaatkan. Tipikal ini
cenderung melakukan rehabilitasi pada area dalam bangunan untuk
digunakan sebagai ruang kultur jaringan maupun sebagai ruang
penjualan tanaman. Minimal, rehabilitasi dilakukan pada area depan
bangunan agar sinar matahari dan sirkulasi juga masuk sehingga
didapatkan rumah yang lebih sehat.

Gambar 5.32 Konsep Typical Rumah Tanpa Halaman
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5.2.14 Konsep Kampung Wisata
Aspek Kampung Wisata yang diaplikasikan adalah Aksesibilitas,
Atraksi, dan Fasilitas. Ketiganya dibagi dalam Zoning masing-maisng
yang nantinya saling mendukung dan menunjang.

= Aksesibilitas
= Fasilitas
= Atraksi

Gambar 5.33 Konsep Kampung Wisata di Eks Lokalisasi

Pengunjung Masuk Melalui Pintu Gerbang, memiliki Opsi untuk:
1. Parkir di lahan parkir dekat Taman;
2. Parkir di lahan pakir zona penjualan;
3. Berkeliling dahulu, lalu drop off dan parkir.

Gambar 5.34 Rekomendasi Sirkulasi Kendaraan
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Setelah Parkir Pengunjung dapat memilih 3 Rute yang tersedia
(Pendek, Sedang, dan Panjang). Setelah melakukan wisata dan
berbelanja Anggrek, Pengunjung Dapat Istirahat di Rest Area,
Skywalk, maupun Café.

Gambar 5.35 Gambaran Rute Pendek

Gambar 5.36 Gambaran Rute Sedang
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Gambar 5.37 Gambaran Rute Panjang

5.2.15 Konsep Titik Kumpul dan Akses Darurat
Sesuai Permen PUPR No.14 Tahun 2017 titik kumpul harus
memenuhi persyaratan teknis di antaranya:
1. Jarak minimum titik berkumpul dari bangunan gedung adalah 20
m untuk melindungi pengguna bangunan gedung dan pengunjung
bangunan gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya.
2. Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka.
3. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan
manuver mobil pemadam kebakaran.
4. Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak
menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis.
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Sementara, sesuai National Fire Protection Association (NFPA) 101
tahun 2000, kriteria titik kumpul, antara lain:
1. Menyediakan ruang 30 m²/orang dengan tinggi minimal 200 cm
atau lebih dan dapat menampung seluruh penghuni.
2. Jarak minimal titik kumpul agar aman dari jatuhan dan bahaya
lainnya adalah 6,1 meter.
3. Lokasinya memiliki akses menuju tempat yang lebih aman dan
tidak menghalangi kendaraan penanggulangan bahaya.

Akses Mobil
Pemadam Kebakaran

Gambar 5.38 Konsep Titik Kumpul dan Akses Mobil Pemadam

5.2.16 Konsep Transformasi Arsitektural
Bunga Anggrek sebagai salah satu icon pada kampung anggrek
berasal dari salah satu jenis anggrek spesies yaitu Anggrek Vanda
Ticolor Var. Suavis yang memiliki bunga tiga warna yang indah. Nama
suavis berarti manis atau menyenangkan. Nama tersebut mungkin
diberikan karena bunganya mempunyai bentuk, warna dan keharuman
yang khas dan menarik (A.S.Rejeki, 2007). Keindahan salah satu Spesies
Anggrek Vanda yaitu Vanda Tricolor var. Suavis menjadi inspirasi dalam
melakukan konsep desain terhadap bentukan bangunan.Transformasi di
dapatkan dari bentukan-bentukan berikut :
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Gambar 5.39 Transformasi Bentukan Morfologi Anggrek Vanda var. Suavis dan
Cara Hidup Anggrek.
Salah satu bagian yang paling menonjol dari bunga anggrek adalah
Sepal dan Columna. Columna merupakan ciri khas anggrek yang tidak
dimiliki family tumbuhan lain. Sedangkan Sepal berfungsi menarik
perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Dalam transformasi,
penulis mengaplikasikan ciri khas khusus ini sebagai bentukan dasar
berupa setengah lingkaran, lingkaran dan trapezium yang diaplikasikan
pada bentukan atap, kolom, maupun layout penataan bangunan.
Selanjutnya, terinspirasi dari bentukan dan filosofi yang berasal dari
Buah Anggrek. Pada buah ini tersimpan ribuan biji anggrek yang
menempel pada dinding-dindingnya dan menyerupai serbuk.
Hal tersebut menjadi konsep hadir nya Dome Greenhouse (Rumah
Tumbuh berbentuk kubah) yang bentukannya diambil dari buah anggrek
serta fungsi nya sebagai Pusat Penanaman Tanaman Induk Anggrek
dimana terjadi penyerbukan dan proses terbentuknya buah anggrek
sebagai asal mula tanaman anggrek. Dapat diartikan, habitat anggrek
buatan ada di dalam dome ini.
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Bentukan tabung dengan dome (kubah) memudahkan pembentukan
habitat tanaman karena dengan bentukan tersebut pengelola dapat
mengatur kelembaban udara dan prosentasi sinar matahari yang dengan
aplikasi paranet ataupun UV Filter disekeliling tanaman menyesuaikan
kebutuhan jenis anggrek yang akan di tanam didalamnya.

Gambar 5.40 Transformasi Bentukan Buah Anggrek
Selanjutnya, motif bunga pada anggrek
ini diaplikasikan pada motif paving
yang akan digunakan untuk perkerasan
di beberapa titik yang masih tanah dan
area-area rekreasi.Motif Paving berpola
random dengan warna merah asimetris
sebagai vocal point yang paling sering
muncul dipadu dengan warna hitam
sebagai penyeimbang.

Gambar 5.41 Transformasi Arsitektural Perkerasan Paving
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