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BAB V  

KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

5.1. Konsep Penataan Tapak  

Konsep penataan tapak Perancangan Stasiun kereta api ini adalah 

bagaimana menangani atau mengolah sirkulasi ruang serta mengoptimalkan 

penggunaan energi secara efisien yang bertujuan untuk mempercepat serta 

mengefisiensi sirkulasi perpindahan penumpang antar moda transportasi. Hal 

ini diturunkan menjadi konsep User Efficiency yang menitik beratkan pada 

beberapa aspek antara lain aspek saling terhubung, aspek kemudahan bagi 

pengguna, aspek kecepatan perputaran penumpang, dan aspek keamanan 

pada stasiun itu sendiri. (H.Hartono 2019). 

5.1.1. Konsep Pemanfaatan Eksisting Tapak   

1. stasiun  

2. jalur masuk kendaraan  

3. jalur keluar kendaraan  

4. taman  

5. parkir mobil pengunjung  

6. parkir motor pengunjung  

7. parkir pengelola 

8. parkir truk barang 

9. jalur pedestrian 

10. rel kereta api 

5.1.2. Konsep Pengaturan KDB dan Batas Tapak, GSB, KLB, dll 

- KDB 30% untuk kawasan rendah 

- total KLB ± 25.000 m2 

- garis sempadan lebar jalan  

- GSJ 

-RTH 60% 

- jarak sempadan rel kereta api pada daerah pemukiman 11,5 m 
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5.1.3. Konsep Pencapaian Pada Tapak  

- Untuk pengguna kendaraan 

menuju ke tapak terdapat 2 

jalur langsung  

-pencapaian tapak langsung 

melalui jalur kiri  

- parkir kendaraan di letakkan 

di area yang dekat dengan jalan 

raya sehingga mempermudah 

akses jalan bagi pengunjung. 

- jalur keluar dan masuk dibedakan untuk menghindari kemacetan. 

5.1.4. Konsep Entrance Pada Tapak  

- Jalan utama penghubung dari 

bangkalan ke pamekasan 

maupun sebaliknya serta 

penghubung sampang timur ke 

barat  

- lebar jalan 12m serta 

penghubung masuk ke tapak 

utamanya  

- jalan lokal penghubung 

setempat ±10m.  

5.1.5. Konsep Sirkulasi Pada Tapak  

- untuk sirkulasi kendaraan terdapat 

area parkir mobil, motor serta truk 

barang  

- membuat jalur pejalan kaki yang 

berupa pedestrian 
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5.1.6. Konsep View Pada Tapak 

-view ketapak dapat dilihat secara 

langsung 

- tinggi pagar dibuat setinggi mata 

manusia memandang. 

- Membuka kearah persawahan di 

arah selatan dan arah barat karena 

memiliki potensi pandangan yang 

baik. 

5.1.7. Konsep Parkir Pada Tapak   

- Parkir kendaraan yang 

disediakan dibagi mejadi dua 

yaitu parkir kendaraan khusus 

pengunjung dan parkir 

kendaraan pengelola, Dimana 

bentuk dan pola parkir 

disesuaikan dengan jenis 

kendaraanya, yaitu kendaraan 

roda dua, kendaraan roda empat dan kendaraan pengelola. 

- pada parkir kendaraan mobil dibuat sistem satu arah 60° untuk 

memperkecil konflik dan menghindarkan terjadinya kemacetan 

- pada parkir motor dibuat 90° m, jalur sirkulasi 1,5 m 

5.1.8. Konsep Lansekap Pada Tapak  
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A. Soft Material B. Hard Material 

Penggunaan tanaman palem 

bertujuan sebagai pengarah sirkulasi 

kereta maupun pejalan kaki sehingga 

memudahkan pengguna dalam 

mengakses,penggunaan tanaman 

mumbai bertujuan sebagai peneduh 

yang di letakkan pada area parkir 

untuk mengurangi efek panas 

matahari. 

 

Menambahkan tempat Gazebo di 

taman sebagai peneduh bagi pejalan 

kaki , jalan pavin blok berfungsi 

sebagai petunjuk arah dan pembatas 

karena kesan yang ditimbulkan oleh 

perkerasan dan perbedaan material. 

 

Tabel 5.  1 Konsep Lansekap Pada Tapak 

5.1.9. Konsep Drainase Pada Tapak  

- Air hujan yang turun membasahi atap bangunan dialirkan menuju talang air, 

yang kemudian dialirkan menuju saluran drainase. Setelah air hujan 

tertampung maka dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi air hujan 

dapat dimanfaatkan dan tidak membuang-buang air bersih. 

 

 

5.1.10. Konsep Kenyamanan Kebisingan Pada Tapak  

- Untuk meminimalisirkan kebisingan pada 

tapak yaitu dengan menambahkan vegetasi 

pada tapak  

- Kebisingan yang berbatasan langsung 

dengan jalan raya di batasi dengan taman 

serta parkiran agar meminimalisirkan 

kebisingan pada kendaraan yang berlalu lalang.  
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5.1.11. Konsep Utilitas Pada Tapak   

Gambar  Penjelasan  

A. konsep sistem air bersih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distribusi air bersih pada 

bangunan stasiun memakai sistem 

down feed dengan menempatkan 

tandon air di atap atau menara air 

yang sengaja dibuat khusus atau 

pada tempat yang mempunyai 

kontur paling tinggi. Pengaliran dari 

ground tank bersih ke tandon air 

memakai pompa. 

- Cara pendistribusiannya dengan 

cara air ditampung dalam tangki air 

(ground reservoir). Tangki air bisa 

dibuat menggunakan beton dan 

kapasitasnya disesuaikan dengan 

kebutuhan pada bangunan stasiun 

tersebut. Selanjutnya air dialirkan 

menuju tangki diatas bangunan 

menggunakan bantuan pompa. 

Yang terakhir air di distribusikan ke 

tempat-tempat lain menggunakan 

sistem gravitasi. 

B.  konsep sistem air kotor  

 

 

 

 

- Cara pendistribusiannya adalah 

pada toilet dilalui bak kontrol 

menuju ipal, untuk dapur dialirkan 

menuju bak penangkapan lemak, 

sedangkan WC dialirkan ke 

sepictank menuju bak resapan lalu 

ke riol kota. 
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C.  konsep sistem penangkal petir  

 Konsep pengamanan bahaya petir 

dilakukan dengan pemasangan 

beberapa penangkal petir pada atap 

bangunan. Sistem Penangkal petir, 

menggunakan sistem faradayberupa 

tiang-tiang penangkal/spit yang 

dihubungkan ke tanah. 

D.  konsep sistem kebakaran  

 Sistem pencegahan kebakaran 

dilakukan menggunakan sprinkler 

dalam bangunan yang mempunyai 

luasan besar, penggunaan Alat 

Pemadam Kebakaran Ringan 

(APAR) berupa tabung hydrant 

ntuk unit bangunan menggunakan 

luasan kecil serta hydrant halaman 

dengan memanfaatkan kolam-

kolam dalam site sebagai reservoir 

hydrant dengan bantuan pompa 

untuk mengalirkan air menuju 

kolam. 

E.  konsep sistem keamanan 

 Sistem ini terdiri dari beberapa 

kamera dan unit televisi denan 

kelengkapannya yang diletakkan di 

ruang kontrol CCTV dengan 

security yang bertugas sebagai 

pengawas.  
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F.  konsep sistem pencahayaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pencahayaan alami dengan 

menggunakan kaca laminanted 

glass yang terletak pada jendela dan 

atap dengan tambahan space frame 

sesuai dengan konsep high 

technology. Bentuk  kaca 

laminanted glass berupasecara 

 mereduksi cahaya matahari yang 

masuk secara berlebihan.  

- - Untuk ruang yang tidak 

memungkinkan mendapatkan 

cahaya dari cahaya matahari dapat 

menggunakan bantuan cahaya 

buatan dengam dibantu solar panel. 

- Konsep pencahayaan dan 

pengudaraan alami dipilih 

digunakan pada beberapa ruang 

untuk mengurangi beban energi 

yang dibutuhkan oleh bangunan 

aktifitas di dalam stasiun, 

menggunakan lampu hemat energy 

serta peletakan yang strategis dan 

tepat sasaran sehingga dapat 

menjangkau luas area yang ada. 

Pencahayan digunakan juga sebagai 

unsur estetis, seperti halnya 

penggunaan spot light, wall washer, 

hidden lamp yang ditujukan pada 

objek-objek tertentu sehingga lebih 

menarik. 
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G.  konsep sistem jaringan listrik 

 

 

Jaringan listrik pada stasiun kereta 

api ini bersumber dari PLN. Tetapi 

jika PLN sedang melakukan 

pemadaman listrik dapat 

menggunakan mesin genset 

menjadi produsen listriknya. 

 

H.   Konsep Responsif Iklim Pada Tapak   

 

 

 

A. matahari  

- Menambahkan vegetasi peneduh 

pada tapak untuk mengurangi efek 

panas matahari. 

B. angin  

- memberikan ventilasi pada 

bangunan. 

C. hujan  

pemanfaatan air hujan 

menggunakan sistem spa dan sumur 

resapan. 

Tabel 5.2 Konsep Utilitas Pada Tapak 
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5.2. Konsep Bangunan   

5.2.1. Konsep Aktifitas Pengguna Bangunan  

A. Pengunjung Dan Penumpang Ka  

Pelaku aktivitas kegiatan utama adalah penumpang kereta yang naik 

atau turun dari kereta. Merupakan pelaku yang kegiatannya 

cenderung sibuk dan menginginkan kepraktisan dan keefisiensian 

dalam segala hal, termasuk pelayanan perjalanan. 

B. Pengelola  

Pengelola berfungsi untuk mengendalikan kegiatan yang ada di 

dalam stasiun dan memberikan pelayanan terhadap para pemakai jasa 

kereta api di stasiun kereta api. Kegiatannya mengawasi dan 

mengatur kegiatan operasional di dalam stasiun serta melakukan 

koordinasi antar bidang kegiatan (ekstern-intern). 

C.Penyewa Retail/Kios  

penyewa retail/kios adalah orang yang menyewa kios – kios yang 

terdapat di dalam stasiun dengan tujuan komersil. Kegiatannya 

berupa mendisplay barang / jasa yang ditawarkan, melakukan 

transaksi jual beli barang / jasa yang diperdagangkan kepada para 

penumpang kereta api dan para pengunjung, dan melayani konsumen. 

D. Kegiatan Kereta Api  

Untuk menampung aktivitas kereta api diperlukan emplasement dan 

peron. Selain itu juga memonitori sistem double-double track 

diterapkan ke depan sehingga dapat menumbuhkan pelayanan 

terhadap penumpang di masa yang akan datang.   
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5.2.2. Konsep Kebutuhan Ruang Pada Bangunan  

Ruang kepala stasiun Ruang Wakil Kepala 

Stasiun 

Ruang PPKA 

 

 

 

  

Ruang PAP Ruang UPT kru KA Ruang Istirahat kru KA 

 

 

  

Ruang  petugas kemanan  Ruang petugas 

kebersihan  

Ruang Hall  

 

 

  

Ruang loket Ruang inform asi Ruang tunggu khusus 

penumpang  

 

 

  

  

Ruang tunggu umum  Ruang kesehatan  Mushola  
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Ruang ibu 

menyusui/laktasi 

Toilet pria Toilet wanita 

 

 

 

 

  

Tabel 5.3 Konsep Kebutuhan Ruang Pada Bangunan 

5.2.3. Konsep Sirkulasi Pengguna Bangunan  

Ruang Kepala Stasiun Ruang Wakil Kepala 

Stasiun 

Ruang PPKA 

 

 

  

Ruang PAP Ruang UPT kru KA Ruang Istirahat kru KA 
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Tabel 5.4 Konsep Sirkulasi Pengguna Bangunan 

Ruang  petugas kemanan Ruang petugas 

kebersihan 

Ruang Hall 

   

Ruang loket  Ruang informasi  Ruang tunggu khusus 

penumpang  

   

Ruang tunggu umum  Ruang kesehatan  Mushola  

 

 

 

 

 

 

 

Ruang ibu 

menyusui/laktasi 

Toilet pria Toilet wanita 
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5.2.4. Konsep Hubungan Ruang Pada Bangunan  

 Hubungan antar ruang pada 

Stasiun kereta api ini 

berdasarkan beberapa fungsi 

(makro dan mikro), antara lain 

fungsi penyediaan jasa, fungsi 

pelayanan, fungsi penunjang, 

fungsi fasilitas, fungsi 

pengelola, dan fungsi utilitas. 

5.2.5. Konsep Besaran Ruang Pada Bangunan  

Besaran ruang stasiun didapat 

berdasarkan pada standar 

kebutuhan ruang yang diambil 

dari berbagai sumber buku 

serta ruang standar ruang 

stasiun. Konsep besaran ruang 

lebih menekankan pada 

pengoptimalan ruang vertikal, 

sehingga terdapat sisa lahan yang dapat dibuat ruang-ruang terbuka 

hijau.  Total keseluruhan luas tapak dibulatkan menjadi ±15.000 m2 

dengan KDB 30%, maka luas tapak yang dapat dibangun adalah 

±25.000m2. Stasiun juga memiliki peraturan garis sempadan 

bangunan dengan tepi rel minimal 6 meter. 

5.2.6. Konsep Massa Bangunan  

Untuk  penempatan massa bangunan 

yaitu mengikuti jalur rel kereta api 

agar memudahkan penumpang 

naik/turun  kereta api dengan 

aman,nyaman dan mudah dan juga 

untuk penempatan tamannya 

mengikuti tapak dan kontur yang ada. 
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5.2.7. Konsep Bentuk Bangunan  

Atap  

 

Dinding  

 

 

Pintu  

Penutup bidang atap membentuk kombinasi atap limas dan 

lengkung. Mengaplikasiikan atap datar untuk bangunan 

stasiun bentang lebar dengan menggunakan material ACP 

struktur dengan space frame. 

Dinding menggunakan jenis dinding polos tanpa ornament 

dengan material beton unfinish/finishing. Pada bagian luar 

menggunakan kaca low-e untuk mengurangi panas dalam 

bangunan.  

Secara fungsi pintu permanen untuk memasukan udara dan 

cahaya bersamaan. secara bentuk fungsi ini di transformasikan 

menjadi pintu kaca dengan krepyak dan jalusi sebagai 

shading. 

Tabel 5.  5 Konsep Bentuk Bangunan 

5.2.8. Konsep Struktur Bangunan  

 Gambar Penjelasan 

a. pondasi   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan stasiun kereta api 

ini menggunakan pondasi 

tiang pancang untuk 

memperkokoh bangunan 

stasiunnya. 

 

b. kolom  

 

 
Gambar kolom dan balok  

Sumber: http://google.co.id 

Struktur penyangga pada 

bangunan stasiun kereta api 

ini menggunakan kolom dan 

balok  yang berada diatas 

pondasi. Sistem struktur yang 

diterapkan pada stasiun kereta 

ini adalah struktur rangka 
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 kaku (rigid frame). 

c. atap  

 

 Struktur atap menggunakan 

atap kaca yang bertumpu pada 

baja H-Beam dan ditopang 

oleh kolom tunggal yang 

berada di tengah peron. Baja 

H-Beam yang digunakan 

untuk menyangga kaca adalah 

H-Beam dengan ukuran 

30cm. Sedangkan kaca yang 

digunakan adalah kaca 

rayban. 

Tabel 5.  6 Konsep Struktur Bangunan 

5.2.9. Konsep Sirkulasi Vertikal Pada Bangunan  

- sirkulasi pada bangunan di 

pengaruhi oleh tatanan ruang yang 

ada pada bangunan serta mengikuti 

jalur kereta api yang memanjang 

sehingga menciptakan sebuah jalur 

sirkulasi. 

- Pola sirkulasi bangunan cenderung membentuk pola sirkulasi radial karena 

pola tersebut bertujuan efisiensi sirkulasi. 
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5.2.10. Konsep Transportasi Pada Bangunan  

 Gambar  Penjelasan  

A. 

tangga  

 

 

  

- Tangga didesain dengan 

kemiringan maksimum 30°.  

- Tangga dilengkapi dengan 

pegangan rambat (handrail) 

dengan ketinggian 65 – 80 

cm dari lantai.  

- Material untuk diluar 

ruangan menggunakan 

bahan yang tidak mudah 

hancur atau lapuk. Dan tidak 

licin apabila terkena hujan. 

B. ramp  
 

 

 

- Kemiringan ramp pada 

bagian dalam bangunan 1:8 

Sedangkan ramp di luar 

bangunan didesain dengan 

kemiringan 1:10. 

- Lebar minimum ramp 

tanpa tepi pengaman adalah 

95 cm. Lebar minimum 

ramp dengan tepi pengaman 

adalah 120 cm. kursi roda 

dengan ukuran minimum 

160 cm. 

- Material yang digunakan 

untuk lantai ramp memiliki 

tekstur sehingga tidak licin. 

 

Tabel 5.  7 Konsep Transportasi Pada Bangunan 
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5.2.11. Konsep Utilitas Pada Bangunan   

A. Sistem Air Bersih   

 

 

 

 

 

saluran air bersih yang berasal dari 

jaringan PDAM dan sumur bor 

untuk fasilitas MCK pengguna 

ruang, dan fasilitas pemadam 

kebakaran berupa hidrant. 

B. Sistem Air Kotor  

 

-  Cara pendistribusiannya adalah 

pada toilet dilalui bak kontrol 

menuju ipal, untuk dapur dialirkan 

menuju bak penangkapan lemak, 

sedangkan WC dialirkan ke 

sepictank menuju bak resapan lalu 

ke riol kota. 

C. Sistem Penangkal Petir  

 

 

 

 

Konsep pengamanan bahaya petir 

dilakukan dengan pemasangan 

beberapa penangkal petir pada atap 

bangunan. Sistem Penangkal petir, 

menggunakan sistem faradayberupa 

tiang-tiang penangkal/spit yang 

dihubungkan ke tanah 



82 

 

D. Sistem Keamanan 

 

 

Sistem ini terdiri dari beberapa 

kamera dan unit televisi beserta 

kelengkapannya yang diletakkan di 

ruang kontrol CCTV dengan adanya 

security yang bertugas sebagai 

pengawas.  

E. Sistem Pencahayaan 

Gambar kaca laminanted glass 

Sumber: http://google.co.id 

 

Sumber: http://google.co.id 

 

 

 

 

-  Pencahayaan alami dengan 

menggunakan kaca laminanted 

glass yang terletak pada jendela 

dan atap dengan tambahan space 

frame sesuai dengan konsep high 

technology. Jenis kaca laminanted 

glass bersifat mereduksi cahaya 

matahari yang masul secara 

berlebihan.  

- Untuk ruang yang tidak 

memungkinkan mendapatkan 

cahaya dari cahaya matahari dapat 

menggunakan bantuan cahaya 

buatan dengam dibantu solar 

panel. 

- Konsep pencahayaan dan 

pengudaraan alami dipilih 

digunakan pada beberapa ruang 

untuk mengurangi beban energi 

yang dibutuhkan oleh bangunan 

aktifitas di dalam stasiun, 

menggunakan lampu hemat 

energy serta peletakan yang 

strategis dan tepat sasaran 

sehingga dapat menjangkau luas 
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area yang ada. Pencahayan 

digunakan juga sebagai unsur 

estetis, seperti halnya penggunaan 

spot light, wall washer, hidden 

lamp yang ditujukan pada objek-

objek tertentu sehingga lebih 

menarik. 

a. Sistem Jaringan Listrik  

 

Jaringan listrik pada stasiun kereta 

api ini bersumber dari PLN. Namun 

apabila PLN sedang melakukan 

pemadaman listrik dapat digunakan 

mesin genset sebagai penghasil 

listriknya. 

 

Tabel 5.  8 Konsep Utilitas Pada Bangunan 

5.3. Transformasi Konsep  

A. Konsep Massa Bangunan 

 

 

 

 

               Sumber: http://google.co.id 

 

 

 

 

1. Ide bentuk dari perancangan 

stasiun kereta api yaitu 

mengambil dari rumah 

tradisional madura atau disebut 

dengan Tanean lanjhang yang 

berarti halaman panjang.  

 

2. Mengaplikasikan bentuk dari 

rumah tanean  lanjhang, dimana 

bentuk dari rumahnya sendiri 

yaitu memiliki bangunan yang 

memanjang. 
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3. Pada atap rumah tanean 

lanjhang menjadi ciri khas dari 

rumah tersebut karena pada 

atapnya memiliki hiasan berupa 

ekor sapi atau tanduk sapi 

dibagian bubungnya.  

 

4. Pada atap bangunan stasiun 

dibentuk menyerupai tanduk sapi 

dimana pada bagian tengahnya 

terdapat atap lengkung serta 

disamping kanan dan kiri dibentuk 

runcing menyerupai tanduk sapi. 

 

5. Madura sendiri memiliki warna 

khas yang cenderun berani dan 

tegas seperti warna merah,kuning, 

hijau dan biru.  
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B. Konsep Site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Tema / Pendekatan Perancangan  

Tema / pendekatan perancangan pada perancangan stasiun kereta api 

yaitu “pendekatan eco technology architecture”. Eco-Tech merupakan 

gabungan dari dua kata yang terdiri dari :  

1. Ide bentuk dari taman pada site 

stasiun kereta api yaitu jam karena 

stasiun identik dengan 

ketepatan/kesesuaian waktu oleh 

karena itu taman di transformasikan 

dari sebuah jam. 

 

 

2. Pada tengah taman terdapat 

lingkaran (warna merah) sebagai 

tempat air mancur yang terinspirasi 

dari sebuah jam berbentuk 

lingkaran,lalu untuk 

pedestariannya(warna biru) berupa 

jarum jam.  

 

 

3. Untuk penempatan bangunan 

mengikuti jalur rel kereta api dan 

untuk penempatan tamannya 

mengikuti tapak dan kontur yang 

ada  

 

 

 

4. Hasil akhir dari stasiun kereta api 

di kabupaten sampang. 
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 Ekologi : Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya.  

 Teknologi : Berasal dari kata teknik yang merupakan alat bantu yang 

dengan cepat dapat diterapkan kalau proses biologis dirasakan terlalu 

lamban. 

Eco-Tech merupakan sebuah metode pendekatan dalam proses 

perencanaan sebuah bangunan melalui penerapan teknologi secara selektif 

dan berwawasan lingkungan guna memenuhi kebutuhan kenyamanan pelaku 

aktifitas di dalam bangunan, untuk dapat tetap menjaga kualitas lingkungan 

sehingga mampu mewujudkan adanya sebuah lingkungan buatan yang 

optimal. Sebagai sebuah metode pendekatan dalam proses perencanaan, Eco-

Tech memiliki 6 prinsip, dimana antara satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan sehingga dapat terwujud sebuah metode pendekatan secara utuh 

yang terdiri dari : 

 Structural Expression Merupakan sebuah pengolahan bentuk fasade 

bangunan melalui penonjolan pada bagian struktur yang dijadikan 

sebagai bagian dari estetika bangunan.    

 Sclupting With Light Merupakan sebuah bentuk pengolahan kulit 

bangunan melalui penggunaan material transparan guna 

memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan dan penghangat 

kedalam bangunan.  

 Energy Matters Merupakan sebuah bentuk penggunaan energi 

melalui pemanfaatan kondisi iklim lingkungan setempat secara alami 

ataupun dengan bantuan teknologi, dimana proses penerapannya tetap 

dapat menjaga kualitas lingkungan.  

 Urban Responsesebuah Merupakan keterkaitan sebuah bangunan 

pada tapak (site development) terhadap tata ruang kawasan 

perkotaan.  

 Making Connections Merupakan suatu hubungan antara desain 

dengan lingkungan atau dengan analogi bentuk ataupun dengan 

fungsi bangunan. Contohnya adalah membangun sebuah bangunan 

dengan teknologi yang tinggi yang terintegrasi dengan alam.  

 Civic Symbolism  



87 

 

Merupakan sebuah bentuk pengolahan massa bangunan secara 

keseluruhan yang menggambarkan karakteristik dari lingkungan 

kawasan sekitar, sehingga bentuk yang tercipta dapat menjadi sebuah 

landmark.  

5.3.2. Ide Bentuk  

Ide bentuk dari perancangan stasiun kereta api yaitu mengambil dari 

rumah tradisional madura atau disebut dengan Tanean.  Tanean berasal dari 

nama rumah tradisional madura yaitu “Tanean lanjhang” yang berarti 

halaman panjang. Salah satu ciri khas dari rumah adat ini yaitu memiliki 

bangunan dengan struktur memanjang dari arah barat ke timur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar rumah tanean lanjhang 

Sumber: http://google.co.id 
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5.3.3. Sketsa Terapan Bentuk dalam Tapak  

A. Blokplan   

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Siteplan 

 

 

 

 

 

 

 

 


