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BAB V 

KONSEP 

 

5.1 Konsep Dasar Tema Poetry and Literature  

Konsep Dasar merupakan karakteristik dari perancangan yang akan 

dibawakan pada tiap-tiap item Perancangan. Maka dari itu, keberadaan Konsep 

Dasar sebagai landasan dari pada Konsep perancangan. Konsep dasar merupakan 

penerapan dari inti Tema Poetry and Literature. Gambar bagan dari Konsep Dasar 

dapat dilihat pada lampiran: (5.1  Konsep Dasar). 

5.2 Konsep Tapak 

Perlunya konsep tapak adalah bagian dari penerapan prinsip-prinsip 

Konsep dasar Tema Poetry and Literature, yang kemudian konsep dasar tersebut 

diterapkan pada bagian Tapak Perancangan. Gambar bagan dari Konsep Tapak 

dapat dilihat pada lampiran: (5.2  Konsep Tapak). 

 

5.3 Konsep Bentuk 

Konsep Bentuk merupakan bagian tahap dari solusi rancangan dari 

beberapa alternatif, dan kemudian memunculkan bentuk bangunan secara 

menyeluruh. Gambar bagan Konsep Bentuk dapat dilihat pada lampiran: (5.3 

Konsep Bentuk). 

 

5.4 Konsep Sistem Sirkulasi 

Dibutuhkan untuk menentukan pilihan dari Alternatif analisis Sistem 

Sirkulasi dan Parkir yang ada, selain dari pada itu juga dapat menerapkan Prinsip 
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dari Tema Poetry and Literature. Gambar bagan Konsep Sistem Sirkulasi dapat 

dilihat pada lampiran: (5.4 Sistem Sirkulasi). 

 

5.5 Konsep Zona Tapak 

Bukaan pada bangunan merupakan hal penting pada perancangan Objek, 

mengingat bahwa lokasi terletak pada ketinggian 1300 m dpl (diatas permukaan 

air laut). Penggunaan bukaan yang sesuai dengan kondisi angin, cuaca dan udara 

yang berbeda dengan kondisi dataran lainnya, akan memunculkan juga perbedaan 

bentuk dan guna dari bentuk bukaan yang digunakan. Gambar bagan Konsep 

Zonasi Ruang dapat dilihat pada lampiran: 5.5 Konsep Zonasi Ruang). 

 

5.6  Konsep Ruang 

Fungsi guna Perancangan sebagai Area Wisata dan Olahraga memerlukan 

ruang terbuka yang optimal, pemanfaan area yang memiliki spot pemandangan 

yang sesuai dan fungsional, pemanfaatan lahan berkontur terjal sebagai area tribun 

pandang. Gambar bagan Konsep Ruang dapat dilihat pada lampiran: (5.6 Konsep 

Ruang). 

 

5.7 Konsep Struktur dan Utilitas 

Konsep Struktur dan Utilitas merupakan hasil dari proses Analisis yang 

telah disesuaikan dan merupakan pilihan solusi yang terbaik. Sehingga dapat 

memunculkan sistem struktur yang ideal dan memiliki fungsi guna yang tepat. 

Gambar bagan Konsep Struktur dan Utilitas dapat dilihat pada lampiran: (5.7 

Konsep Struktur dan Uilitas). 

 

 


