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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

 

4.1 Pendekatan Aspek Fungsional 

4.1.1 Pendekatan Pelaku  

a. Kelompok Kegiatan Pengelola  

Pengelola wisata merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan maupun 

mengolah operasional kawasan wisata, berikut ini adalah struktur organisasi pengelola wisata : 

   Diagram  1. Diagram Struktur Pengelola Kawasan Wisata 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

b. Kelompok Kegiatan Pengunjung  

Pada kawasan wisata, pengunjung disebut juga sebagai wisatawan. Maka dari itu ditinjau dari 

jenis wisatawan yang berkunjung di dapatkan kelompok kegiatan pengunjung seperti berikut :  

 Wisatawan Nusantara / Domestik  

 Wisatawan Mancanegara  

Pengunjung dibedakan dalam beberapa kategori usia. Diantaranya:  

1. Anak-anak (usia 0-9 tahun), karakteristik kelompok ini cenderung serba ingin tahu, memiliki 

kebutuhan bermain yang tinggi.  

2. Remaja (10-24 tahun), cenderung rasional dan romantik, kurang menyukai hal yang bersifat 

formal, umumnya berkelompok terdiri dari dua orang atau lebih.  

3. Dewasa (usia 25-54 tahun), cenderung menyukai wisata yang bersifat petualangan, menikmati 

pemandangan dan kegiatan olahraga.  

4. Lansia (usia >55 tahun), cenderung menyukai hal-hal yang tidak terlalu berorientasi pada fisik, 

dan cenderung menyukai kegiatan rekreasi pasif, seperti misalnya menikmati pemandangan.  

 

Pengunjung atau masyarakat sebagai pengguna ruang menjadi pelaku utama yang 

memanfaatkan ruang atau melakukan aktivitas di kawasan wisata. Masyarakat sebagai pengguna 

ruang memiliki karakteristik yang berbeda- beda. Menurut Altman dan Zube, (1987) berikut ini 

karakteristik pengguna ruang :  
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1. Golongan umur, seperti yang sudah diuraikan di atas, pengguna dikelompokkan dalam 

empat golongan yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.  

2. Jenis kelamin, terbagi dua yaitu laki-laki dan perempuan.  

3. Pekerjaan, terbagi menjadi tenaga ahli, jasa, dan tidak bekerja.  

4. Motivasi kunjungan, terbagi menjadi beberapa hal yaitu rekreasi, berbelanja, olahraga, 

istirahat, dan lain sebagainya.  

c. Kelompok Kegiatan Pelengkap  

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Seberang Ilir Sungai Musi Palembang juga 

mempunyai kepedulian terhadap pariwisata yang dapat diberdayakan untuk keberlanjutan 

wisata. Kelompok masyarakat ini disebut sebagai kelompok masyarakat sadar wisata atau 

Pokdarwis. Dalam hal ini Pokdarwis atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk 

kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian 

dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku 

kepentingan dalam masyarakat yang memilki keterkaitan dan peran penting dalam 

mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya (Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012).  

Aktivitas yang dilakukan oleh Pokdarwis adalah bekerja sama dengan pengelola untuk 

menghidupkan area wisata dengan mengelola fasilitas dan atraksi wisata yang tersedia seperti 

mengelola perahu wisata, menampilkan atraksi wisata, menjual makanan dan minuman. 

 

4.1.2 Pendekatan Aktivitas 

Pendekatan aktivitas berdasarkan pelaku wisatawan/pengunjung adalah melakukan 

wisata air,  berelaksasi, berolahraga, bermain, melakukan pengamatan, melakukan wisata 

edukasi, menikmati wisata kuliner. 

Pendekatan aktivitas kegiatan dan fasilitas dibagi menjadi empat bagian, yaitu :  

a. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Utama  

Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Utama merupakan kelompok kegiatan yang paling utama dan 

menjadi daya tarik dalam perencanaan dan perancangan ini. Hal ini merupakan kegiatan dan 

merupakan sebuah tujuan yang paling ingin dicari oleh pengunjung yang akan datang. Dalam 

kawasan yang akan dilakukan adalah mengutamakan wisata air, wisata kuliner, dan wisata 

budaya/edukasi. Maka aktivitas dan fasilitas kegiatan utama ini yaitu :  

 Wisata Sungai, sifat kegiatan publik; kegiatan berupa rekreasi air yang berada di kawasan 

sungai dengan kegiatan berupa membeli tiket kemudian dapat menggunakan jas perahu-

perahu untuk menyeberang maupun menyusuri sungai, sepeda air dan speed boat.  

 Wisata Kuliner, kegitan publik dan semi publik; kegiatan makan dan minum di area 

restaurant maupun foodcourt. Sifat kegiatan publik berupa kegiatan jual beli makanan 

mulai dari kuliner, lokal, maupun nusantara. Tetapi lebih terfokus ke kuliner lokal asli 

Palembang. Kemudian terdapat tempat khusus untuk wisata kuliner lokal asli Palembang, 

mulai dari workhshop pembuatan dan lain – lain. 

 Wisata Budaya / Edukasi, kegiatan semi publik; kegiatan berupa pengunjung membeli 

tiket, kemudian dapat menambah wawasan mengenai sejarah kota Palembang tentang 

asal-mula Jembatan Ampera dan Kawasan Wisata di Palembang. Serta terdapat area 

belajar Tenun Songket Palembang dan juga galeri songket, kerajinan tenun songket 

Palembang yang dilengkapi dengan toko souvenir khas Palembang.  
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b. Aktivitas Kegiatan Pendukung 

Aktivitas kegiatan dan fasilitas pendukung adalah suatu kegiatan maupun fasilitas yang menjadi 

pendukung dari kegiatan dan fasilitas utama.  

 Budaya/Festival, ialah kegiatan publik berupa pertunjukan kebudayaan maupun kesenian 

lokal yang di selenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang setiap 

setahun sekali dengan mengadakan kegiatan perlombaan perahu hias, perlombaan 

mendayung perahu. Selain itu adapula kegiatan pertunjukan kesenian lokal seperti tarian 

Palembang, pertunjukan musik khas daerah Palembang. Namun untuk lomba mendayung 

perahu dan perlombaan perahu hias, area kawasan wisata seberang Ilir Palembang bukan 

merupakan tempat awal maupun akhir lomba, namun hanya tempat menikmati atau 

menonton saja.  

 Bermain dan Olahraga, merupakan kegiatan publik berupa playground, jogging maupun 

bersepeda, dll.  

 Relaksasi, kegiatan publik; kegiatan berupa menikmati pemandangan taman dan sungai, 

beristirahat maupun berjalan ringan untuk melihat-lihat.  

4.1.3 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

a. Kegiatan Utama 

Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Utama merupakan kelompok kegiatan yang paling utama dan 

menjadi daya tarik dalam perencanaan dan perancangan ini 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Wisata Sungai    

Pengunjung -Naik ke wisata air untuk 

rekreasi dan menyebrang 

ke area tapak wisata 

-Dermaga Tersedia wahana air 

-Perahu ketek 

-Kapal wisata 

-Speed boat 

 

Pokdarwis -Melayani pengunjung 

untuk menyewa perahu 

ketek, Speed boat, dan 

Kapal Wisata 

-Loket  

Wisata Kuliner 

Pengunjung -Membeli makanan dan 

menikmati makanan.  

-Melihat / mengikuti 

workshop makanan.  

-Area menjual 

makanan 

-Area menikmati 

makanan 

-Area workshop 

makanan 

-Restaurant 

-Tersedia fasilitas 

seperti kotak sampah.  

-Tersedia tempat 

menikmati makanan 

yang aman dan 

nyaman.  

Pengelola dan 

Pokdarwis 

-Menjual makanan 

-Melayani pengunjung 

dalam membeli makanan 

-Memberikan pelajaran 

cara membuat makanan 

khas Palembang 

-Tempat berjualan 

(berupa kios / 

tempat berjualan). 

-Area workshop 

kuliner khas daerah. 

-Dapur 

Tersedia fasilitas 

seperti kotak sampah. 
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(kegiatan workshop 

makanan) 

Wisata Budaya / Edukasi 

Pengunjung -Membeli souvenir, oleh 

– oleh, ataupun kerajinan 

tangan khas Palembang 

(Sumatera Selatan). 

-Mengikuti kegiatan 

pembuatan tenun 

songket Palembang. 

-Melihat songket – 

songket Palembang yang 

di pamerkan.  

-Area menjual 

barang dagangan. 

-Area pembuatan 

tenun songket 

Palembang. 

-Galeri untuk 

songket yang di 

pamerkan.  

 

Mudah dijangkau 

oleh pengunjung.  

Pengelola -Menjual souvenir, oleh – 

oleh, ataupun kerajinan 

tangan khas Palembang 

(Sumatera Selatan) 

-Memberikan pelajaran 

kepada pengunjung 

mengenai tenun songket 

Palembang. 

-Tempat berjualan. 

-Area pembuatan 

tenun songket 

Palembang 

-Galeri untuk 

songket yang di 

pamerkan.  

 

Mudah dijangkau 

oleh pengunjung.  

Pokdarwis dan 

Pengelola 

Melayani pengunjung di 

area edukasi 

  

    Tabel  1. Aktivitas dan Fasilitas UtamaTabel  

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

b. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Pendukung  

Aktivitas kegiatan dan fasilitas pendukung adalah suatu kegiatan maupun fasilitas yang menjadi 

pendukung dari kegiatan dan fasilitas utama.  

 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Budaya / Festival    

Pengunjung Menikmati festival 

tahunan 

Amphiteater dan 

Panggung 

View menghadap ke 

sungai 

Bermain dan 

olahraga 

   

Pengunjung Bermain Playround Menyediakan area 

tempat duduk 

Pengunjung Jogging dan bersepeda Jogging track 

promenade 

Menyediakan area 

tempat duduk 

Relaksasi    

Pengunjung Duduk untuk bersantai, 

berdiskusi, berileksasi, 

menikmati 

Sitting group 

Plaza 

River Fountain 

Di tempat yang 

sejuk dan rindang. 
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pemandangan di sekitar 

taman dan sungai 

Promenade 

Pengunjung Berjalan santai di pinggir 

sungai 

Promonade  

 

 

    Tabel  2. Aktivitas dan Kegiatan Pendukung 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

c. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Pengelola  

Kegiatan menyangkut dengan pengelolaan administrasi hingga pengoperasian wisata. 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Pengelola Bekerja R. Ketua Pengurus 

Wisata 

 

Pengelola Bekerja R. Sekretaris  

Pengelola Bekerja dan mengatur 

tentang kawasan wisata 

R. Staff  

    Tabel  3. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Pengelola 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

d. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Pelengkap  

Kelompok ini adalah kelompok yang menunjang kegiatan utama dan pendukung agar 

dapat berjalan dengan baik. 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Pengelola Memakirkan kendaraan Area Parkir Pengelola Di dekat kantor 

pengelola 

Pengunjung Memakirkan kendaraan Area Parkir 

Pengunjung 

Mudah dicapai 

Pengunjung Masuk atau keluar 

ke/dari kawasan wisata 

Gate Mudah dicapai, eye 

catcher 

    Tabel  4. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Pelengkap 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

e. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Servis  

Adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pelayanan kegiatan lainnya. 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Pengelola Mengontrol 

penggunaan listrik  

Mengontrol air 

Mengatur maintanance 

R. Panel Tidak menjadi pusat 

perhatian, hanya 

dapat diakses oleh 

pengelola 

Pengunjung Mencari informasi R. Informasi 

Papan informasi 

Mudah dicapai 

Pengelola Menjaga keamanan Pos keamanan  

    Tabel  5. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Servis 

(Analisa Pribadi, 2018) 
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f. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Penunjang  

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Fasilitas Persyaratan Khusus 

Pengelola  

Pengunjung 

Pokdarwis 

Beribadah Musholla Dengan tempat 

wudhu 

    Tabel  6. Aktivitas dan Fasilitas Kegiatan Penunjang 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

4.1.4 Pendekatan Kapasitas Pengunjung Wisata 

Besaran kapasitas pengunjung secara keseluruhan pada kawasan Tepian Sungai Musi 

Palembang menggunakan perhitungan pendekatan pengunjung dengan data wisatawan pada 

tahun 2012 – 2017, kemudian dilakukan perhitungan proyeksi pengunjung 10 tahun mendatang. 

Dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

X 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wisman 1.383.383 1.660.871 1.819.346 1.724.275 1.899.887 2.001.567 

Wisnus 2.749 6.246 8.861 8.028 9.261 9.850 

Total 1.386.743 1.667.117 1.828.207 1.732.303 1.909.148 2.011.417 

 
   Tabel 7. Data Wisatawan di Kota Palembang Tahun 2012-2017 

(Dinas Pariwisata Provinsi Palembang, 2018) 

 

Dengan demikian perhitungan pengunjung 10 tahun kedepan menggunakan proyeksi polinomial 

garis regresi.  

 

P ( t + y ) = a + b.y 

 

P ( t + y )  = jumlah pengunjung pada tahun ( t + y )  

t    = tahun  

y    = tambahan tahun terhitung dari tahun dasar  

x   = koefisien data  

a,b   = konstanta yang diperoleh dari perhitungan dibawah  

N   = jumlah data yang ada, yaitu 6  

 

 

 

a = (ΣP . ΣX²) - (ΣX . ΣPX)  = (10.534.935 . 36) - (0 . 5.267.467,5)  

(N . ΣX²) - (ΣX)²        (6 . 36) - (0)²  

= 1.755.822,5  

 

b = (N . ΣPX) - (ΣX . ΣP)   = (6 . 5.267.467,5) - (0 . 10.534.935 . 36)  

(N . ΣX2) - (ΣX)²    (6 . 36) - (0)²  

= 146.318,54  

 

P (t + y) = a + b.y  
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P (2017 + 10)  = 1.755.822,5 + (146.318,54 . 10)  

 = 3.219.008 (pembulatan)  

 

Pengunjung pada tahun 2027 mencapai 3.219.008 orang (pembulatan). Perlu diketahui 

data ini adalah jumlah gabungan dari seluruh objek wisata di Kota Palembang. Sehingga 

diasumsikan hanya 17% yang memasuki Kawasan Wisata di Seberang Ulu Sungai Musi Palembang. 

Terhitung dari 53 wisata di Kota Jambi, 9 dari 53 objek wisata terdapat di Kawasan Wisata di 

Seberang Ulu Sungai Musi Palembang sehingga di dapatkan hasil 17%. 

 

Maka, jumlah wisatawan yang datang ke Kawasan Wisata di Seberang Ulu Sungai Musi Palembang 

ada sebanyak, 547.231 pengunjung (pembulatan) per tahun.  

 

Menurut Seymour M. Gold (Recreation Planning and Design : 1980),  

 

Pengunjung Potensial = 100% Total Populasi  

Pengunjung di Waktu Terpadat = 20% Total Populasi  

 

sehingga,  

Pengunjung potensial     = 100% x 547.231 

   = 547.231 orang/tahun  

Pengunjung di waktu terpadat   = 20% x 547.231  

 = 109.446 orang/tahun  

Berarti, pengunjung pada hari biasa  = Jml Pengunjung Potensial / 365 hari  

 = 547.231 / 365  

 = 1.499 orang/hari (pembulatan) 

Jadi, jumlah pengunjung pada hari biasa mencapai 1.499 orang/hari.  

 

Pengunjung di waktu terpadat    = Jml Pengunjung Waktu Padat / 365 hari  

 = 109.446 / 365  

        = 300 orang/hari (pembulatan)  

 

Diasumsikan jumlah pengunjung terpadat adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga terjadi 

penambahan sebesar 300 orang perhari.  

Total pengunjung pada hari terpadat   = P hari biasa + P waktu terpadat  

 = 1.499 + 300 orang  

 = 1.799 orang/hari.  

Jadi, jumlah pengunjung pada hari terpadat/Sabtu Minggu mencapai 1.799 orang/hari.  

 

Namun perlu diketahui bahwa jumlah pengunjung dapat mengalami peningkatan pada 

hari-hari tertentu yang tidak dapat diprediksi, hal ini disebut dengan Peak Season. Pada bulan 

Desember 2017, Edi Erizon, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi menyatakan meningkatnya 

kunjungan wisatawan sebanyak 8% pada saat hari lebaran dan liburan sekolah. Sehingga 

diprediksikan untuk tahun selanjutnya akan mengalami peningkatan sebesar 14% wisatawan yang 

berkunjung di Jambi. (Tribun Palembang, 2017)  
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Oleh karena itu, dapat diasumsikan pengunjung saat peak season, Wisata Seberang Ulu Sungai 

Musi Palembang dapat mencapai (14 % x 1.799) + 1.799 = 2.051 orang perhari (pembulatan).  

 

Sehingga pengunjung saat peak season mencapai 2.051 orang perhari. 

Adapun jumlah staff dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

No  Bidang Jumlah Total 

1 Kepala Pengurus Kawasan 

Wisata 

 1 1 

2 Sekretaris  1 1 

3 Bagian Administrasi dan 

Keuangan 

Staff Administrasi dan 

Keuangan 

4 4 

4 Bagian Perencaan 

Pengembangan dan 

Pemeliharaan 

Staff perencanaan dan 

Pengembangan 

 

Staff Pemeliharaan 

6 

 

 

6 

12 

5 Bagian Operasional Staff Sarana dan Prasarana 

 

Staff Operasional 

6 

 

6 

12 

6 Bagian Personalia  4 4 

7 Bagian Humas Staff Informasi 

 

Staff Promosi dan 

Pemasaran 

6 

 

6 

12 

8 Bagian Pengelola Staff Pengelola 

 

Staff Keamanan 

 

 Teknisi 

16 

 

10 

 

10 

36 

   Tabel  8. Pengelola Kawasan Wisata Seberang Ilir Sungai Musi 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Total 82 orang  

 

4.1.5 Pendekatan Kapasitas Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Fasilitas Utama  

Kapasitas utama terdiri dari wisata sungai, wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk 

menentukan kapasitas pengunjung, diasumsikan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

Wisata sungai = 40% 

Wisata budaya = 20% 

Wisata kuliner = 40% 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Wisata Sungai 

Dermaga Asumsi berdasarkan tipe dan 
jumlah yang dapat ditampung 
melalui analisa di bawah ini  

Karena jika semua jumlah 
perahu melebihi kapasitas 
pengunjung, maka jumlah 
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Diasumsikan wisata sungai 
40% dari jumlah total 
pengunjung kawasan wisata 
yaitu 800 orang (40% dari 
2000). 
Di lapangan didapatkan data 
jika, 
Jumlah perahu ketek = 65 
perahu. 
Jumlah kapal wisata = 6 kapal 
wisata. 
Jumlah speed boat = 70 speed 
boat. 

perahu yang ditata / dibuat 
hanya sebagian. 
Dibagi menjadi tiga tipe :  
Dermaga perahu = 20 perahu  
Dermaga kapal wisata = 2 
kapal wisata  
Dermaga speed boat = 20 
speed boat  

Loket 2 orang pokdarwis  
 

3 unit  
 

Perahu Ketek 1 perahu = 15-20 orang 20 perahu = 400 orang  

Speed Boat 1 speed boat = 10 – 16 orang 20 speed boat = 320 orang 

Kapal Wisata 1 kapal = 20-40 orang 2 kapal = 80 orang 

Wisata Budaya / Edukasi 

Workshop Tenun Songket 
Palembang 

Diasumsikan jumlah 
pengunjung wisata budaya 
adalah 20% dari jumlah total 
pengunjung yaitu 400 orang 
(20% dari 2000).  

Pengunjung dibagi menjadi 
dua kelas yaitu kelas pagi – 
siang, dan kelas siang – sore.   
Setiap kelas menampung 200 
orang. 

Galeri tenun songket 
Palembang 

Asumsi semua pengunjung 
yang belajar melihat galeri 
tenun songket Palembang 

200 orang 

Wisata Kuliner 

Area Kuliner Diasumsikan jumlah 
pengunjung wisata kuliner 
adalah 40% dari jumlah total 
pengunjung yaitu 800 orang 
(20% dari 2000).  
Dengan asumsi pengunjung 
yang datang ke area kuliner 
diwaktu yang berbeda = siang 
menjelang sore dan malam, 
maka di dapatlah 400 orang.  

Wisata kuliner terdiri dari 
area outdoor (kuliner 
terapung dan foodcourt) dan 
area indoor (restaurant) 
Perahu kuliner berkapasitas 
20 orang)  
Area foodcourt (1 buah 
berkapasitas 6 orang) 
Kuliner terapung = 8 kapal 
(160 orang) 
Kuliner foodcourt = 15 buah 
(90 orang) 
Kuliner restaurant (indoor) = 
150 orang 

Dapur 1 unit 1 unit 

Kasir 1 unit 1 unit 

Foodcourt 1 unit = 2mx2m 15 unit 

Workshop Pembuatan 
Kuliner Palembang 

Asumsi 5% dari pengunjung 
yang belajar pembuatan 
kuliner Palembang. Terdapat 
5 sentra pembuatan kuliner 
khas Palembang. 

100 orang 
Dibagi menjadi 5 unit, 
sehingga perunit 20 orang. 

    Tabel 9. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Utama 

(Analisa Pribadi, 2018) 
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b.Kelompok Kegiatan Fasilitas Pendukung 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Budaya / Festival 

Amphiteather Asumsi dari total pengunjung 
sekitar 20% yang dapat 
ditampung, jadi 20% x 2000 
pengunjung = 400 orang  

400 orang  
 

Panggung Festival Asumsi performers sekitar 10 
orang  

1 unit 

Relaksasi dan Olahraga 

Loket Penyewaan Sepeda 1 unit 1 unit 

Promenade Sepanjang sungai dengan 
dam  

1 unit 

River Fountain 1 unit 1 unit 

Plaza Diasumsikan 30% dari 
pengunjung yang ditampung 
yaitu 600 orang. 

600 orang 

Sitting group Diasumsikan 10% dari 
pengunjung yang disediakan 
yaitu 200 orang. 
Terdiri dari sitting group 
berkapasitas 5 orang, dan 3 
orang. 

200 orang 
Kapasitas 5 orang ada 22 = 
110 orang 
Kapasitas 3 orang ada 30 = 
90 orang 

   Tabel 10. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Pendukung 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

c.Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Pengelola 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Ruang Ketua Pengurus 1 orang 1 unit 

Ruang Sekretaris 1 orang 1 unit 

Ruang Staff 80 orang 6 unit 

Ruang Rapat 80 orang 1 unit 

Ruang Tamu 4 orang  
 

 

Ruang Arsip 6 Lemari  
 

1 unit  
6 orang  

Lobby 2 resepsionis  
Asumsi 2 tamu  

 

   Tabel  11. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Pengelola 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

d.Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Pelengkap 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Area Parkir Pengelola Asumsi  
20% Mobil  
80% Sepeda Motor  

32 orang  
Mobil = 6  
Motor = 26  

Area Parkir Pengunjung Asumsi 
50% mobil 
40% motor 
10% pejalan kaki 

50% x 2000 : 4 = 250 mobil 

40% x 2000 : 4 = 200 motor 

10% x 2000 : 4 = 50 pejalan kaki  
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Gate 2 gate, 1 masuk dan 1 keluar  2 unit 
    Tabel 12. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Pelengkap 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

e.Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Servis 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Lavatory Pengelola 32 orang  
2 unit Pria  
2 unit Wanita  

4 unit 

Lavatory  Pengunjung Asumsi mengakomodasi 20% dari total 
pengunjung tiap hari = 400 pengunjung 
1 unit untuk 50 pengunjung = 8 unit 
lavatory 
Lavatory untuk 50 orang wanita 
membutuhkan 1 lavatory 6 wc dan 3 
wastafel  
Lavatory untuk 50 orang pria 
membutuhkan 1 lavatory berisi 5 wc 
dan 5 urinoir  
Diasumsikan orang yang menggunakan 
lavatory secara bergantian.  

4 unit lavatory 
wanita  
4unit lavatory pria 
Di setiap area 
wisata terdapat 
masing – masing 
unit lavatory.  

Pusat Informasi 2 pengelola 1 unit 1 unit 

Pos Keamanan 2 unit, 1 unit 2 pengawas  
 

2 unit 

Klinik 1 unit 2 petugas kesehatan  
1 petugas kesehatan mengakomodasi 2 
orang  

1 unit  
6 orang  

Ruang Panel  1 unit R. Panel 
Listrik  
1 unit R. Pengendali 
air mancur  
1 unit R. Genset  
1 unit R. Trafo  
1 unit R. Pompa  
1 unit Persampahan  
1 unit Water 
Treatment  

Gudang Peralatan 1 unit 1 unit 
    Tabel  13. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Servis 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

e.Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Penunjang 

Kebutuhan Fasilitas Kapasitas Jumlah 

Musholla 1 orang butuh 0,96 m2. 10% pengunjung 
menggunakan musholla, yaitu 60 orang. 
Diasumsikan orang beribadah bergantian 
sehingga kapasitas orang yang ditampung 
sebanyak 30  
(Jumlah ini juga mempertimbangkan 
adanya Masjid Agung Palembang yang 
berdekatan dengan kawasan perancangan) 

1 unit  
30 orang  
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Tempat Wudhu 1 unit 3 orang  
Terbagi 2 unit  
- pria  
- wanita  

2 unit  
 

Tabel  14. Kelompok Kegiatan dan Fasilitas Penunjang 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

 

 

4.1.6 Pendekatan Hubungan Ruang 

Dalam penyusunan dan pengelompokan ruang berdasarkan kelompok kegiatan yang 

bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi ruang diperlukan hubungan antar ruang 

yang jelas seperti berikut : 

    Diagram 2. Hubungan Kelompok Ruang 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

4.1.7 Pendekatan Persyaratan Ruang 

a. Kelompok Aktivitas Kegiatan Utama  

 Kelompok ruang Kegiatan Utama harus mudah dicapai dari main entrance karena 

menampung kegiatan utama.  

 Pendekatan penataan kelompok ruang kegiatan utama berada di sungai. Oleh karena itu 

harus memperhatikan persyaratan keselamatan dan tidak mencemari sungai  

 Kelompok ruang kegiatan utama dapat diakses dengan mudah oleh kelompok kegiatan 

lain.  

 Area Kuliner tertata dengan rapi sesuai dengan tipe.  

 Taman Edukasi, dikhususkan untuk mempelajari tentang kebudayaan yang ada di 

Palembang dan sejarah tentang Jembatan Ampera, dsb.  

b. Kelompok Aktivitas Kegiatan Pendukung  

 Sitting Group dikelompokkan berdasarkan tipe seperti : beristirahat, berdiskusi, 

menikmati view.  

 Playground / Taman Bermain, dikhususkan untuk wisatawan anak-anak bermain di 

playground tersebut  

 Area pertunjukan seni memanfaatkan amphitheater dan panggung, amphitheater juga 

berfungsi sebagai tempat bersantai dan menikmati view.  
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 Kelompok kegiatan pendukung harus mudah dicapai atau diakses dari kegiatan kelompok 

lain  

c. Kelompok Aktivitas Kegiatan Pengelola  

 Ruang-ruang pengelola harus mudah strategis dicapai baik oleh karyawan maupun 

pengunjung.  

d. Kelompok Aktivitas Kegiatan Pelengkap  

 Gate sebagai eye catcher  

 Mudah dicapai teruntuk gate dan area parkir  

e. Kelompok Aktivitas Kegiatan Servis  

 Ruang service dapat dengan mudah diakses oleh pengguna, khususnya pengelola.  

 Tidak menjadi pusat perhatian.  

f. Kelompok Aktivitas Kegiatan Penunjang  

 Mushola memuat kapasitas yang cukup untuk wisatawan dengan standar yang baik, tidak 

terlalu sempit tidak terlalu luas.  

 Mudah dicapai. 

 

 

4.1.8 Pendekatan Besaran Ruang 

Dalam menentukan besaran ruang masing-masing kegiatan, dipakai acuan standar perencanaan 

dengan mengacu pada:  

 Ernst Neufert, Data Architect (DA)  

 Time Saver Standart for Building Type, 2nd Edition (TS)  

 Time Saver Standard for Residential Development (TSR)  

 Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Parkir (PP)  

 Studi Ruang (SR)  

 Analisi Pribadi (AP)  

 Studi Banding (SB)  

 

Dalam menghitung program ruang sebuah kawasan, perlu diperhatikan tentang sirkulasi/flow, 

sirkulasi dibuat berdasarkan tingkat kenyamanan (berdasarkan sumber: Time Saver Standart of 

Building Type, 2nd Edition), yaitu:  

 5-10% : standar minimum  

 20% : kebutuhan keluasan sirkulasi  

 30% : kebutuhan kenyamanan fisik  

 40% : tuntutan kenyamanan psikologis  

 50% : tuntutan spesifik kegiatan  

 70-100% : keterkaitan dengan banyak kegiatan  

a. Kelompok Kegiatan Utama 

RUANG JUMLAH KAPASITAS STANDAR SUMBER INDOOR 
(M2) 

OUTDOOR 
(M2) 

Wisata Sungai 
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Dermaga 
Wahana 
Perahu 
kecil/ketek 

1 20 20m2/unit 
perahu 

AP  400 

Area 
menunggu 
perahu 

1 40 orang 0.8m2/orang TS  32 

Dermaga 
Speedboad 

1 20 18m2/unit 
speedboad 

AP  360 

Area 
menunggu 
speedboad 

1 40 orang 0.8m2/orang TS  32 

Dermaga 
Kapal Wisata 

1 2 108m2/unit 
perahu 

AP  216 

Area 
menunggu 
kapal wisata 

1 40 orang 0.8m2/orang TS  32 

Loket 3 2 
orang/unit 

4m2/unit DA 12  

Lavatory Pria 1 5 WC, 5 
urinior, 2 
wastafel, 1 
janitor 

14.43 m2 DA, AP 57.12  

Lavatory 
Wanita 

1 6 WC, 2 
Wastafel, 1 
janitor 

15.43 m2 DA, AP 61.36  

Jumlah     130.48 1072 

Sirkulasi 30 %    39.144 321.6 

Total     169.62 1393.6 

Relaksasi 

Sitting group 
4-5 orang 

22 5 orang / 
bangku 

(1x2.5) m2 / 
unit 

DA, AP  55 

Sitting group 
beach 

30 3 orang / 
bangku 

(1x2.5) m2 / 
unit 

DA, AP  75 

Playground 1  2000ft2 = 

185.8 m2  
TSR  185.8 

River 
Fountain 

2  (5X5)m2 / 
unit 

AP  50 

Plaza 1 600 0.8m2/orang TS  480 

Lavatory Pria 1 5 WC, 5 
urinior, 2 
wastafel, 1 
janitor 

14.43 m2 DA, AP 57.12  

Lavatory 
Wanita 

1 6 WC, 2 
Wastafel, 1 
janitor 

15.43 m2 DA, AP 61.36  

Jumlah     119.08  845.8 

Sirkulasi 30 %    35.724  253.74  

Total     154.804  1099.54  

Bermain dan Olahraga 
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Jogging track 1  750 x 1.2 

m2/lintasan  

 

AP  900 

Playground 1  2000ft2 = 

185.8 m2  
TSR  185.8 

Jumlah      1085.8 

Sirkulasi 30 %     325.74 

Total      1411.54 

Budaya / Festival / Edukasi 

Amphiteatre 1 400 orang 1m2/orang DA  400 

Panggung 1 10 4m2 TS  40 

Workshop 
Tenun 
Songket 
Palembang 

1 200 200x150 = 
3m2 

DA, AP 600  

Taman kisah 
sejarah 
kebudayaan 
Palembang 

1 10 1.20 x. 1.80 
= 2.16 m2 

SR  21.6 

Galeri 
Songket 
Palembang 

 200 1.20 x. 1.80 
= 2.16 m2 

SR 432  

Lavatory Pria 1 5 WC, 5 
urinior, 2 
wastafel, 1 
janitor 

14.43 m2 DA, AP 57.12  

Lavatory 
Wanita 

1 6 WC, 2 
Wastafel, 1 
janitor 

15.43 m2 DA, AP 61.36  

Jumlah 30 %    1150.48 461.60 

Sirkulasi     345.14 138.48 

Total     1495.62 600.08 

Area Kuliner 

Area makan 
outdoor 
(terapung) 

8 20 orang / 
perahu 

4 x 10 m2 / 
perahu = 
40m2 

AP  320 

Pusat 
Kuliner 
Palembang 

1 125 orang 1m2 / orang DA 125  

Foodcourt 15  2 x 2 = 4 m2 
/unit  

DA, AP 60  

Area Makan 
Indoor 

1 150 orang / 
24 seat 

15 m2 / seat TS 360  

Dapur 1  40 m2 / unit SB, AP 40  

Tempat Cuci 4  1.95 m2  TS 7.8  

Kasir 1  6m2/unit DA 6  

Lavatory Pria 1 5 WC, 5 
urinior, 2 
wastafel, 1 
janitor 

14.43 m2 DA, AP 57.12  
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Lavatory 
Wanita 

1 6 WC, 2 
Wastafel, 1 
janitor 

15.43 m2 DA, AP 61.36  

Jumlah     717.28 320 

Sirkulasi 30 %    215.18 96 

Total     932.46 416 

Toko 
Souvenir 

10  16m2 SB 160  

Jumlah     160  

Sirkulasi 30 %    48  

Total     208  
   Tabel  15. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Utama 

(Analisa pribadi, 2018) 

 

 

b. Kelompok Kegiatan Pengelola  

 Kepala Pengurus : Luas 1 ruang (1 meja (1.56 x 0.78), 3 kursi (0.65 x 0.60), 1 lemari arsip 

(0.79 x 0.62)) = 2.88 m2. Sirkulasi 60%, maka luas ruang = 4.608 m2 dibulatkan menjadi 5 

m2  

 Sekretaris dan Staff : Luas 1 ruang (1 meja komputer (1.81 x 0.53), 3 kursi (0.65 x 0.60) = 

2.13 m2. Sirkulasi 60%, maka luas ruang = 3.408 m2 dibulatkan menjadi 4 m2  

 Kepala Divisi : Luas 1 ruang ( 1 meja (1.56 x 0.78), 3 kursi (0.65 x 0.60)) = 2.39 m2. 

Sirkulasi 60%, maka luas ruang = 3.824 m2 dibulatkan menjadi 4 m2  

 R. Arsip : Luas 1 ruang (6 lemari arsip (0.79 x 0.62)) = 2.9388 m2. Sirkulasi 60%, maka 

luas ruang = 4.70208 m2 dibulatkan menjadi 5 m2  

 

 

RUANG JUMLAH KAPASITAS STANDAR SUMBER INDOOR 
(M2) 

OUTDOOR 
(M2) 

Ruang Kepala 
Pengurus 

1 1 orang 5 m2 DA, AP 5  

Ruang 
sekretaris 

1 1 orang 4 m2 DA, AP 4  

Bag. 
Administrasi 
dan keuangan 

1 4  orang 4 m2 DA, AP 16  

Bagian perenc. 
Pengembangan 
dan 
pemeliharaan 

1 12 orang 4 m2 DA, AP 48  

Bagian 
operasional 

1 12 orang 4 m2 DA, AP 48  

Bagian 
personalia 

1 4 orang 4 m2 DA, AP 16  

Bagian humas 1 12 orang 4 m2 DA, AP 48  

Bagian 
pengelola 

1 36 orang 4 m2 DA, AP 144  

Ruang rapat 1 60 orang 2m2/orang DA 120  
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R. Tamu 1   DA, AP 20  

R. Arsip 1 6 lemari 5m2 DA, AP 5  

Lavatory 
wanita 

2  6.24 m2  

 
DA 12.48  

 
 

Lavatory pria 2  7.02 m2  

 
DA 14.04  

 
 

Jumlah     500.52  

Sirkulasi 30 %    150.16  

Total     650.68  
   Tabel  16. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 

(Analisa pribadi, 2018) 

 

c. Kelompok kegiatan pelengkap 

RUANG JUMLAH KAPASITAS STANDAR SUMBER INDOOR 
(M2) 

OUTDOOR 
(M2) 

Parkir mobil 
pengelola 

1 16 mobil 12.5m2/ 
mobil 

DA, PP  200 

Parkir motor 
pengelola 

1 66 motor 1.68 m2 / 
motor 

DA  110.88 

Parkir mobil 
pengunjung 

1 250 mobil 12.5m2/ 
mobil 

DA, PP  3125 

Parkir motor 
pengunjung 

1 200 mobil 1.68 m2 / 
motor 

DA  336 

Parkir bus 1  bus 42.5 m2 / 
bus  

DA, PP   

Gate 2  8m2 AP  16 

Jumlah      3787.88 

Sirkulasi 100%     3787.88 

Total      7575.76 
mendekati 
hasil dari 
perbandingan 
studi banding 
yaitu 6475 

   Tabel  17. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pelengkap 

(Analisa pribadi, 2018) 

 

d. Kelompok kegiatan servis 

RUANG JUMLAH KAPASITAS STANDAR SUMBER INDOOR 
(M2) 

OUTDOOR 
(M2) 

R. Panel listrik 1  4m2 AP 4  

R. Genset 1  10 m2 AP 10  

R. Pengendali 
air mancur 

1  9 m2 AP 9  

R. Trafo 1  30m2/unit AP 30  

R. Pompa 1  20m2/unit AP 20  

Water 
treatment 

1  80m2/unit AP 80  

Gudang 
peralatan 

1  15m2/unit  AP 15  
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Persampahan 1  6m2 AP 6  

Jumlah     174  

Sirkulasi 30%    52.2  

Total     226.2  
Tabel  18. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Servis 

(Analisa pribadi, 2018) 

 

e. Kelompok kegiatan penunjang 

RUANG JUMLAH KAPASITAS STANDAR SUMBER INDOOR 
(M2) 

OUTDOOR 
(M2) 

Musholla 1 30 orang 0.96m2/orang 
Sirkulasi 30% 

DA 29.088  

Tempat 
Wudhu 

2 1 unit/3 
orang 

1.92/orang SR, AP 11.52  

Klinik 1 6 orang 4 kasur, 1 
meja, 2 kursi, 
1 lemari  

DA, AP 14.8  

Pos 
keamanan 

2  4m2/unit DA 8  

ATM 
center 

1  30m2/unit SB 30  

Pusat 
informasi 

1  9m2/unit TS 9  

Jumlah     102.41  

Sirkulasi 30%    30.72  

Total     133.13  
   Tabel 19. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan PenunjangT 

(Analisa pribadi, 2018) 

 

Tabel Rekapitulasi Ruang 

No Kelompok ruang Indoor (m2) Outdoor(m2) 

1 Kegiatan utama 2960.5 4920.76 

2 Kegiatan pengelola 650.68  

3 Kegiatan pelengkap  7575.76 

4 Kegiatan servis 226.2  

5 Kegiatan penunjang 133.13  

Jumlah 3970.51 12496.52 

Total 28963.55 
    Tabel 20. Tabel Rekapitulasi Ruang 

(Analisa pribadi, 2018) 
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4.1.9 Pendekatan Hubungan Antar Ruang 

Dalam penyusunan dan pengelompokan ruang berdasarkan kelompok kegiatan yang 

bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi ruang diperlukan hubungan antar ruang 

yang jelas seperti berikut : 

    Diagram  3. Hubungan Kelompok Ruang 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

4.1.10 Pendekatan Sirkulasi 

a. Pola Sirkulasi Pengunjung  

    Diagram 4. Pola Sirkulasi Pengunjung 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

b. Pola Sirkulasi Pengelola  

    Diagram 5. Pola Sirkulasi Pengelola 

(Analisa Pribadi, 2018) 
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c. Pola Sirkulasi Pokdarwis  

    Diagram 6. Pola Sirkulasi Pokdarwis 

(Analisa Pribadi, 2018) 

 

 

4.2 Pendekatan Aspek Konstektual 

 

Menurut RTRW Kota Palembang, ketentuan tata bangunan pada kawasan wisata adalah sebagai 

berikut:  

a. KDB maksimum : 20 %  

b. KLB maksimum : 0,2  

 

4.2.1 Pemilihan Lokasi 

 

Tapak berada di Kawasan Wisata Tepian Sungai Musi, tepatnya di Seberang Ulu Sungai 

Musi, tepatnya di RTBL Kawasan Benteng Kuto Besak, 16 Ilir, Sekanak dan Kampung Kapiten 7 

Ulu Palembang.  

 

 

 
   Gambar 1. Rencana / Studi Kawasan Tepian Sungai Musi 

Sumber Dinas Pariwisata Kota Palembang 

9 

5 
6 

8 

7 

3 

4 

2 

1 
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NO PERENCANAAN / STUDI 

1 RDTRK KAWASAN KARANG ANYAR KECAMATAN GABUS 

2 RTBL KAWASAN BENTENG KUTO BESAK, 16 ILIR, SEKANAK 

DAN KAMPUNG KAPITEN 7 ULU PALEMBANG 

3 AREA DEVELOPMENT STRATEGIC 1 DAN 3 ILIR, PALEMBANG 

4 RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN PERUNTUKAN 

INDUSTRI KECIL DI KEC.ILIR TIMUR II PALEMBANG 

5 RTBL KAWASAN 3-4 ULU PALEMBANG 

6 RTBL KAWASAN 7 ULU PALEMBANG 

7 RTBL KAWASAN 10-11 ULU PALEMBANG 

8 RTBL PULAU KEMARO PALEMBANG 

9 RTBL KAWASAN PULAU KERTO 

Tabel  21. Rencana/Studi Kawasan Tepian Sungai Musi 

Sumber Dinas Pariwisata Kota Palembang 

 

Tapak berada di RTBL Kawasan Bentek Kuto Besak, 16 Ilir, Sekanak dan 

Kampung Kapiten 7 Ulu Palembang.  

 

 

Potensi Daya Tarik Wisata  

a. Dekat dengan area wisata Museum Sultan Mahmud Badarrudin II, 

Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera, akses menuju Pulau Kemaro 

maupun Pulau Kerto dan juga Kampung Arab (Al-Munawar) menjadi 

potensi terbentuknya wisata di area ini, berada di pinggir sungai yang 

menjadi potensi wisata air yang akan dibangun pelabuhan kecil/dermaga 

wisata. 

b. Kesesuaian dengan Konsep  

Tapak sesuai dengan konsep waterfront karena berada di tepi sungai, 

tapak berdekatan dengan wisata Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badarudin yang 

menjadi potensi daya dukung masyarakat.  

c. Aksesibilitas  

Dapat diakses melalui jembatan Ampera, dan perahu dari dermaga ke dermaga, serta akses 

melalui transportasi air / seberang ulu.  

d. Luas Lahan dan Kondisi Fisik  

Luas lahan kurang lebih 36.884,02 m2 . Bangunan yang ada di dalam tapak dianggap tidak 

ada karena termasuk kedalam RTRW Kota Palembang tentang pelarangan kegiatan oleh industri 

yang menggangu kawasan perwisataan. Lahan berlebih dapat dijadikan pengembangan wisata di 

masa selanjutnya. Topografi tapak datar dengan kemiringan sekitar 0-3%.  

e. Kesesuaian dengan Tata Guna Lahan.  

Tapak sesuai dengan peruntukannya untuk wisata.  

 

4.2.2 Pemilihan Tapak 

Tapak di atas merupakan tapak yang dipilih untuk Pengembangan dan Penataan Kawasan 

Wisata di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang, tapak tersebut yakni tapak yang berada di pinggir 

sungai dan tapak yang berfungsi sebagai taman dan dipenuhi penghijauan. Area tersebut 
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merupakan area wisata yang sedang berkembang, oleh karena itu dibuat Pengembangan dan 

Penataan Kawasan Wisata di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang.  

Tapak terletak di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang, mulai dari wisata kuliner Palembang 

Ilir hingga ke depan Benteng Kuto Besak, dan lahan merupakan lahan milik provinsi, dengan luas 

28.084,02 m² .  

 

Batas-batas  

Utara : Masjid Agung Palembang, Benteng Kuto Besak, Monumen Perjuangan Rakyat 

Barat : Kampung Kapiten  

Selatan : Sungai Musi 

Timur  : Area Industri dan Permukiman 

 
Gambar  2. Tapak Lokasi Kawasan Wisata 

(maps, 2018) 

1. Aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasi,  

Aksesbilitas menuju tapak sangat mudah karena berada di pusat kota Palembang. Di tepian 

sungai Musi Palembang, dibawah jembatan ampera. Bisa diakses oleh berbagai jalur 

transportasi, baik transportasi darat maupun laut (sungai).  

2. Kontur Tanah  

Kontur tanah relatif datar sehingga cukup baik untuk lokasi kawasan wisata  

3. Fasilitas parkir.  

Lokasi kawasan wisata berada di pusat Kota Palembang, namun untuk fasilitas parkir 

tersedia di sebelah taman kota.  
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4. Tersedianya utilitas publik.  

Lokasi tapak  berada di Pusat Kota Palembang sehingga jaringan utilitas seperti air bersih, 

jaringan listrik, telekomunikasi sudah tersedia dengan baik. 

5. Dapat Mengakomodasi Pengelolaan Kesehatan Lingkungan  

Kondisi tapak yang memang merupakan kawasan wisata dapat mengakomodasi pengelolaan 

kesehatan lingkungan dengan baik. 

6. Potensi Daya Tarik Wisata yang tinggi.  

Letak tapak berada di pusat kawasan wisata sehingga mempunyai potensi daya tarik wisata 

yang tinggi mulai dari wisata kuliner, budaya dan sejarah.  

 
Gambar  3. Wilayah Perencanaan dan Perancangan 

(Dokumen Pribadi, 2018) 

 

  

 

Tapak terletak di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang, mulai dari wisata kuliner Palembang 

Ilir hingga ke depan Benteng Kuto Besak, dan lahan merupakan lahan milik provinsi, dengan luas 

28.084,02 m² . 

Tapak merupakan kawasan wisata yang berada di Pusat Kota Palembang. Terdapat banyak 

potensi daya tarik wisata diantaranya terdapat Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud 

Badarrudin II dan juga merupakan tempat untuk menuju Pulau Kemarau (wisata sejarah)  dan juga 

daerah lain di Tepian Musi lainnya. 
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Pengembangan dan Penataan Kawasan Wisata di Seberang Sungai Ilir Sungai Musi Palembang 

terdiri dari beberapa tempat yaitu di depan Benteng Kuto Besak, di samping Museum Sultan 

Mahmud Badarudin II (yang memang direncanakan sebagai tempat Pusat Wisata Kuliner 

Palembang) hingga Kawasan Wisata Kuliner Palembang (Warung tenda dan rumah makan 

terapung). 

 
Gambar  4. Situasi di Sekitar Tapak 

(Dokumen Pribadi, 2018) 

  

Rencana Pengembangan Kawasan Wisata di Seberang Ilir Sungai Musi Palembang dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu 

 Dermaga  

Yaitu tempat yang digunakan untuk perahu – perahu wisata maupun pengangkut 

barang yang beroperasi di Sungai Musi Palembang, yang digunakan oleh 

pengunjung dan pengelola di kawasan wisata seberang Ilir Sungai Musi Palembang. 

 Pusat Kuliner Palembang 

Pusat Wisata Kuliner Palembang meruapakan bangunan yang terdiri dari restoran 

khusus kuliner lokal Sumatera Selatan dan juga terdapat workhsop pembuatan 

makanan lokal khas Sumatera Selatan. 

Selain Bangunan yang merupakan restoran dan tempat workshop pembuatan 

makanan lokal khas Sumatera Selatan terdapat foodcourt yang menjual makanan 

khas daerah dan juga wisata kuliner dengan perahu yang menjadi rumah makan 

terapung. 

 Pusat Budaya 
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Pusat Budaya terdiri dari sebuah bangunan yang berisi dari tempat workshop 

pembuatan songket Palembang dan juga penjualan souvenir dan oleh – oleh khas 

Sumatera Selatan.  

4.3 Pendekatan Aspek Kinerja 

 

4.3.1 Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami, pencahayaan yang berada di luar ruang maupun di dalam ruang, 

persayaratan pencahayaan alami di dalam ruang ialah melalui bukaan-bukaan yang 

terdapat di dalam bangunan seperti, jendela ataupun ventilasi.  

 Pencahayaan Buatan, ialah menggunakan alat penerangan seperti lampu. Khusus untuk 

daerah wisata pada malam hari dan dianalisa saat studi banding, untuk mempercantik 

kawasan wisata sebaiknya menggunakan lampu LED, laser maupun proyektor, dan lain-

lain dengan rincian sebagai berikut :  

- Lampu tingkat rendah (ketinggian di bawah mata)  

- Lampu pejalan kaki (ketinggian 4-4,5m)  

- Lampu untuk maksud khusus (ketinggian 6-9m)  

- Lampu parkir dan jalan raya (ketinggian 9-15m)  

 

4.3.2 Sistem Penghawaan/Pengkondisian Ruang 

 Penghawaan Alami, yakni penghawaan yang menggunakan sistem silang (cross 

ventilation).  

 Penghawaan Buatan, yakni dengan menggunakan alat penghawaan yang mampu 

mengatur suhu udara ruangan seperti AC central yang diletakan pada ruang-ruang 

pengelola. Sistem ini memerlukan cooling tower dan chiller yang diletakan di luar 

bangunan.  

 

4.3.3 Sistem Jaringan Air Bersih 

Air bersih berasal dari jaringan air bersih yang menggunakan PAM yang terdiri dari dua sistem 

pendistribusian air bersih yaitu :  

 Up Feed System (Sistem Pasokan ke Atas), air bersih dari saluran PAM masuk ke dalam 

distribusi bangunan dan ditampung dalam ground reservoir dengan cara dialirkan dengan 

tekanan pompa air bersih  

 Down Feed System (Sistem Pasokan ke Bawah), pompa digunakan untuk mengisi tangki 

air di atas atap. Dengan menggunakan sakelar pelampung, pompa akan berhenti bekerja, 

jika air di dalam tangki sudah penuh dan selanjutnya secara gravitasi air dialirkan ke tiap-

tiap ruang yang membutuhkan.  

Penyediaan air bersih melalui system perpipaan di kawasan tepian Sungai Musi masih 

belum menjangkau keseluruh area, pada umumnya jaringan pipa hanya menjangkau lokasi di 

dekat jalan utama. Sebagian masyarakat yang bermukim di tepi sungai Musi, terutama di wilayah 

pinggir kota yang jarang penduduk, masih memenuhi kebutuhan akan air bersih langsung dari 

sungai melalui penyaringan sederhana. Permukiman.  
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4.3.4 Sistem Pembuangan Air Kotor 

Jaringan air kotor menggunakan sistem pemisahan saluran antara air kotor dan air hujan. 

Air hujan yang jatuh di atap bangunan ditampung untuk kemudian dimanfaatkan kembali. 

Sedangkan untuk air hujan yang jatuh di tanah langsung diserap oleh tanah resapan.  

Penanganan air kotor dialirkan melalui saluran yang mengalir ke tangki septictank. 

Sedangkan air bekas dapat dialirkan ke saluran riol menuju sungai dengan beberapa treatment  

Prasarana Drainase yang ada di kawasan tepian sungai Musi meliputi sistem drainase 

alam dan system drainase buatan. Pola drainase alam memanfaatkan keberadaan Sungai Musi 

dan anak-anak sungainya, serta tanah rawa pasang surut yang ada dalam kawasan sebagai 

system drainase. Penanganan drainase buatan terutama menggunakan saluran anak sungai yang 

sudah di normalisasi (folder) serta saluran drainase tepi jalan. Kedua macam penanganan 

tersebut memanfaatkan Sungai Musi sebagai saluran primer.  

4.3.5 Sistem Jaringan Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke main distribution panel selanjutnya ke 

sub distribution panel dan kemudian disalurkan ke setiap fasilitas wisata yang ada. Listrik 

digunakan untuk menunjang aktivitas wisata. Diperlukan pula generator set yang memiliki 

kekuatan 70% dari keadaan normal.  

Kebutuhan daya listrik untuk penerangan dan kebutuhan masyarakat lainnya di kawasan 

tepian Sungai Musi disediakan oleh PLN. Jaringan listrik dari PLN telah menjangkau ke hampir 

seluruh kawasan terbangun. Namun beberapa kawasan di tepian Sungai Musi terutama yang 

masih jarang penduduknya di wilayah pinggiran kota, masih banyak yang belum mendapat 

pelayanan listrik,  sehingga kebutuhan daya listrik untuk sebagian kegiatan disediakan secara 

swakelola, dengan membangun instalasi pembangkit tenaga listrik sendiri. 

4.3.6 Sistem Pembuangan Sampah 

Direncanakan pada tiap jarak 15 meter terdapat bak sampah. Pengambilan sampah 

dilakukan secara manual oleh petugas kebersihan yang kemudian memasukkan sampah dari bak 

sampah ke TPS, sampah-sampah tersebut dialihkan keluar kawasan wisata oleh Dinas Kebersihan 

Kota Palembang yang selanjutnya dibuang ke TPA.  

Sistem distribusi sampah dibedakan menurut jenisnya masing-masing yaitu sampah 

kertas, sampah plastik/kaca dan sampah organik melalui tempat sampah dengan pemisah jenis 

sampah. 

Pelayanan sanitasi untuk limbah rumah tangga di kawasan tepian Sungai Musi masih 

terbatas. Pengelolaan air limbah masih memakai pola penanganan setempat (on site system) 

dan belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpadu (off site system).  

Penanganan sampah melalui pola kerjasama masyarakat dan pemerintah kota, baik 

sampah rumah tangga maupun sampah perkotaan lain (pasar, pertokoan), dimana masyarakat 

mengelola sampah dari perumahan maupun fasilitas perdagangan sampai TPS, dan Dinas 

Kebersihan Kota mengelola / mengangkut sampah dari TPS sampai ke TPA. 

 

4.3.7 Sistem Pencegah Kebakaran 

 Hydrant luar ruangan, merupakan perangkat pemadam kebakaran dengan bahan baku air 

berskala lingkungan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi dari luar bangunan. 

Hydrant harus menggunakan katup pembuka dengan diameter 4” untuk 2 kopling, 
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diameter 6” untuk 3 kopling dan mampu mengalirkan air 250 galon/menit atau 950 

liter/menit untuk setiap kopling.  

 Fire Extinguisher, merupakan alat pemadam api ringan, yang dapat diletakkan dimana saja 

dan dapat dengan mudah dibawa, berupa tabung berisi C02 digunakan untuk mengatasi 

kebakaran setempat yang tidak begitu besar. Berupa tabung yang berisi zat kimia yang 

bisa memadamkan api, penempatan setiap 20-25 meter dengan jarak jangkauan seluas 

200-250 cm. Fire Exitinguisher ini diletakan di dalam bangunan.  

4.3.8 Sistem Komunikasi 

 Komunikasi Internal, komunikasi yang berada di dalam bangunan yakni intercom, 

handytalky yang digunakan untuk komunikasi antar pengelola dan keamanan.  

 Komunikasi Eksternal, komunikasi yang berada di luar bangunan yakni telepon, faximile 

dan internet yang digunakan oleh pengelola untuk komunikasi keluar.  

4.3.9 Sistem Penangkal Petir 

Sistem Penangkal Petir Instalasi penangkal petir terdiri dari beberada komponen yaitu: 

alat penerima dari logam (spit), kawat penyalur dari tembaga, pen-tanah-an (grouding) kawat 

penyalur sampai dengan pada bagian tanah basah.  Instalasi penangkal petir yang ada 

menggunakan beberada sistem yaitu sistem Faraday, Franklin, maupun Elektrostastik.  

4.3.10 Sistem Keamanan 

Sistem pengamanan pada kawasan wisata membutuhkan CCTV dan Alarm sebagai alat 

bantu keamanan selalin pos keamanan di tempat yang mudah dijangkau oleh wisatawan.  

 

4.4 Pendekatan Aspek Teknis 

Sistem Struktur 

 Sistem struktur harus memikirkan lingkungan agar tidak merusak sungai dan mencemari 

air.  

 Keseimbangan, agar masa bangunan tidak bergerak.  

 Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya daya tahan terhadap 

gangguan alam, misalnya gempa, angin dan kebakaran.  

 Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang menerima beban.  

 Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas besaran ruang, fleksibilitas 

terhadap penyusunan unit, pola sirkulasi, utilitas dsb  

 Ekonomis, baik dari segi pelaksanaan maupun pemeliharaan.  

Pola Lansekap  

 Penataan ruang terbuka hijau yang dijadikan sebagai visual ataupun eye catcher dan 

memperhatikan elemen-elemen pendukung yang ditata sedemikian rupa seperti sirkulasi 

untuk para pengunjung dengan nyaman agar dapat dinikmati  

 Penataan vegetasi pada ruang terbuka harus memenuhi persyaratan umum seperti dapat 

menghasilkan O2, indah, tidak berbahaya, berumur panjang, tidak memiliki akar besar di 

permukaan tanah dan kuat  

 Adanya bangku taman sebagai tempat untuk beristirahat dan diletakan pada spot yang 

memperhatikan view maupun spot terbaik yang membuat pengunjung merasa nyaman  

 Diberikan lampu taman  
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Bahan Bangunan  

 Pemilihan bahan atau material lokal yang ramah lingkungan.  

 Kekuatan dan kemudahan perawatan bahan bangunan yang digunakan.  

 Memiliki rencana pemeliharaan yang sustainable, dan juga low cost maintenance. 

 

Sistem Modul 

Perencanaan sebuah bangunan dengan menggunakan sistem modul akan membantu 

dalam mengefektifkan ruang didalamnya. Modul struktur bangunan kawasan wisata 

menciptakan bentuk bangunan yang simetris sesuai dengan konsep arsitektur neo – 

vernakular, sesuai dengan tradisi budaya Sumatera Selatan yang khas yaitu rumah panggung 

dan atap yang berbentuk limas.  

 

 

4.5 Pendekatan Aspek Visual Arsitektural 

Konsep desain yang diterapkan pada bangunan dan kawasan selayaknya sesuai dengan 7 

unsur pokok dalam arsitektur, yakni :  

1. Sumbu (Axis) berkaitan dengan orientasi  

2. Place (Posisi) berkaitan dengan hirarki  

3. Skala berkaitan dengan proporsi  

4. Shape (Wujud) berkaitan dengan geometry  

5. Texture berkaitan dengan vocal point  

6. Warna berkaitan dengan vocal point  

7. Keseimbangan berkaitan dengan harmoni dan sinergi.  

 

Dilakukan pengelompokan masa bangunan sejenis pada zona tertentu agar memudahkan 

hubungan aktifitasnya, beberapa jenis perletakan massa bangunan, yaitu:  

1. Terpusat, terdapat pusat, ruang dominan dimana sejumlah ruang-ruang sekunder 

dikelompokan.  

2. Linier, suatu urutan linier dari ruang-ruang yang berulang  

3. Radial, suatu ruang pusat dimana organisasi ruang linier berkembang menurut bentuk jari-jari  

4. Cluster, ruang-ruang dikelompokan oleh letaknya atau secara bersama- sama menempati letak 

visual bersama/berhubungan.  

5. Grid, ruang-ruang diorganisir dikawasan struktur/grid tiga dimensi lain.  

 

Pada perancangan ini aku memfokuskan pada daerah kawasan tepian sungai. Oleh karena 

itu, massa bangunan ditata sesuai dengan keterkaitan hubungan dan fungsi antar kelompok 

bangunan serta memperhatikan potensi lingkungan yang ada dan memperhatikan keterkaitannya 

dengan sungai.  

 


