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ABSTRAK 

 

Di Manado sendiri kuliner adalah salah satu bidang yang diunggulkan terutama bagi 

masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan wisata Kota Manado, bidang kuliner adalah 

salah satu bidang yang menjanjikan dalam pengembangan wisata Kota Manado, hal ini 

berkaitan dengan adanya peningkatan usaha restoran, hotel, dan pariwisata yang ada di Kota 

Manado. Beberapa strategi dalam mendukung program pengembangan kuliner nasional 

antara lain meningkatkan kualitas pendidikan bidang kuliner, memfasilitasi pemberdayaan 

dan pelatihan juru masak untuk meningkatkan kemampuan mengolah kuliner dengan standar 

global, mengenalkan konsep kewirausahaan kepada masyarakat secara berkualitas, 

berkelanjutan dan lain-lain. Tujuan dari pengadaan bangunan pusat kuliner ini adalah 

memberikan fasilitas kuliner yang dilengkapi dengan restoran, cafe, bakery and coffee shop 

sebagai area kuliner dan taman wisata kuliner ataupun lanskap bagi masyarakat, dimana 

memiliki tampilan dan gaya yang menarik dengan menerapkan metode pendekatan arsitektur 

kontemporer. 

Konsep arsitektur kontemporer sangat mewakili kekinian dalam gaya, langgam maupun tren-

tren globalisasi, seperti arsitektur ramah lingkungan. Produk-produk arsitektur kontemporer 

sangat mengedepankan penggunaan material dan teknologi, serta geometri, yang merupakan 

tren di tahun-tahun terakhir ini. Dengan objek bangunan kuliner dalam penerapan arsitektur 

kontemporer, bangunan ini akan cocok dengan ciri-ciri kontemporer dimana; Pencahayaan 

alami, ruang-ruang lebih terbuka dan menyatu, material eksterior, hubungannya dengan 

lingkungan luar akan membuat suasana dari bangunan hidup dan menyatu dengan alam 

maupun manusia. 

Permasalahannya yaitu bagaimana menata plaza dan jalur pedestrian di area pembangunan 

wisata kuliner, bagaimana meningkatkan kenyamanan dalam sebuah bangunan untuk aktivitas 

kuliner, bagaimana mewujudkan konsep kontemporer pada perencanaan dan perancangan 

taman wisata kuliner di Manado. 

 

Kata kunci: Taman Wisata Kuliner, Manado, Arsitektur Kontemporer. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap jurusan/program studi di salah satu Universitas yang mengarah ke eksat, baik 

jurusan/program studi di Fakultas Teknik, Pertanian, Kedokteran dll, mewajibkan mahasiswa 

dan mahasiswi untuk mengikuti kegiatan komprehensif individu atau biasa disebut Tugas 

Akhir (TA). Khususnya di program studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sam 

Ratulangi ujian ini dinamakan Mata Kuliah Tugas Akhir (TA). 

Mengikuti kegiatan mata kuliah ini sangat menguntungkan mahasiswa dan mahasiswi 

calon arsitek karena dapat melatih keterampilan dan mental dalam penyajian, pemaparan dan 

presentasi di depan banyak orang serta dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang 
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penulisan, perencanaan, perancangan dalam arsitektur dan pengalaman baru untuk menjadi 

seorang arsitek yang baik dalam pekerjaan nantinya. 

Dalam penulisan laporan ini membahas tentang perencanaan pembangunan taman wisata 

kuliner di Manado dengan metode penerapan arsitektur kontemporer. Di Manado sendiri 

kuliner adalah salah satu bidang yang diunggulkan terutama bagi masyarakatnya. Seiring 

dengan perkembangan wisata Kota Manado, bidang kuliner adalah salah satu bidang yang 

menjanjikan dalam pengembangan wisata Kota Manado, hal ini berkaitan dengan adanya 

peningkatan usaha restoran, hotel, dan pariwisata yang ada di Kota Manado. Beberapa strategi 

dalam mendukung program pengembangan kuliner nasional antara lain meningkatkan kualitas 

pendidikan bidang kuliner, memfasilitasi pemberdayaan dan pelatihan juru masak untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah kuliner dengan standar global, mengenalkan konsep 

kewirausahaan kepada masyarakat secara berkualitas, berkelanjutan dan lain-lain. Tujuan dari 

pengadaan bangunan pusat kuliner ini adalah memberikan fasilitas kuliner yang dilengkapi 

dengan restoran, cafe, bakery and coffee shop sebagai area kuliner dan taman wisata kuliner 

ataupun lanskap bagi masyarakat, dimana memiliki tampilan dan gaya yang menarik dengan 

menerapkan metode pendekatan arsitektur kontemporer. 

Konsep arsitektur kontemporer sangat mewakili kekinian dalam gaya, langgam maupun 

tren-tren globalisasi, seperti arsitektur ramah lingkungan. Produk-produk arsitektur 

kontemporer sangat mengedepankan penggunaan material dan teknologi, serta geometri, yang 

merupakan tren di tahun-tahun terakhir ini. Dengan objek bangunan kuliner dalam penerapan 

arsitektur kontemporer, bangunan ini akan cocok dengan ciri-ciri kontemporer dimana; 

Pencahayaan alami, ruang-ruang lebih terbuka dan menyatu, material eksterior, hubungannya 

dengan lingkungan luar akan membuat suasana dari bangunan hidup dan menyatu dengan alam 

maupun manusia. 

 

1.2. Rumusan Masalah Perancangan 

Dapat diperoleh permasalahan dari latar belakang sebagai berikut: 

1. Bagaimana menata plaza dan jalur pedestrian di area pembangunan wisata kuliner 

2. Bagaimana meningkatkan kenyamanan dalam sebuah bangunan untuk aktivitas kuliner di 

kota Manado 

3. Bagaimana mewujudkan konsep kontemporer pada perencanaan dan perancangan taman 

wisata kuliner di Manado 

 

1.3. Rumusan Masalah Perancangan 

1. Tujuan  

Tujuan dari pengadaan bangunan wisata kuliner ini adalah memberi fasilitas kuliner yang 

dilengkapi dengan restoran, cafe, bakery and coffee shop sebagai area kuliner dan taman 

wisata kuliner bagi masyarakat, dimana memiliki tampilan dan gaya yang menarik dengan 

menerapkan metode pendekatan arsitektur kontemporer. 

2. Sasaran 

 Menciptakan taman sebagai tempat bersosialisasi yang teduh bagi pengunjung. 

 Menciptakan area wisata kuliner bagi masyarakat (semua umur). 

 Menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa di bidang chef untuk melakukan kerja 

praktek.  

 Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
 

 



2. METODE PERANCANGAN 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

Pada proyek akhir asitektur berjudul “Taman Wisata Kuliner di Manado” ini, data yang 

dikumpulkan terbagi atas dua jenis data yakni sebagai berikut: 

1. Data Primer, berupa data utama sebagai acuan mengenai kebutuhan dasar bangunan. Data 

ini meliputi aktivitas pelaku, kebutuhan dan persayaratan ruang, yang dikumpulkan melalui 

2 cara yaitu:  

 Observasi Proyek sejenis  

Data yang dikumpulkan adalah contoh ruang-ruang yang digunakan dalam proyek ini 

beserta dimensi dan persyaratan ruang yang dibutuhkan. Rekam suasana dilakukan 

dengan pengamatan dan pengambilan foto. Pengukuran juga dilakukan untuk 

memperoleh bukti otentik yang presisis. 

 Observasi Tapak 

Data yang dikumpulkan adalah keadaan alami maupun buatan yang ada dalam tapak 

yang akan digunakan. Rekam suasana dilakukan dengan pengamatan dan pengambilan 

foto. Pengukuran juga dilakukan untuk memperoleh dimensi yang nyata. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang mendukung data-data primer. Tujuan pengumpulan 

data ini adalah membahas objek studi secara teoritis yang akan dijadikan pembanding 

keadaan rii. Data yang dibutuhkan adalah spesifikasi ruang secara arsitektural, regulasi 

khusus bagi bangunan akademi, serta regulasi daerah. Data diperoleh melalui:  

 Literatur  

Menggali data melalui sumber informasi dan teori penting mengenai pembahasan yang 

di bahas dari buku, kutipan, maupun makalah.  

 Internet  

Mengutip dan merumuskan teori dan kasus yang didapatkan pada jurnal, ensiklopedia, 

maupun teori pada website melalui internet. 

 

2.2. Metode Analisa Data 

Melakukan analisis secara deskripsi yang berupa uraian terhadap masalah serta 

menggali potensi berdasarkan pada data yang telah terkumpul dan analisis berdasarkan pada 

landasan teori yang berasal dari literatur. 

 

2.3. Pendekatan Perancangan 

Konsep dasar dalam perencanaan dan perancangan adalah sebagai alternatif untuk 

menata PKL yang berada di jalur pedestrian depan bangunan yang ada dan menyediakan 

fasilitas yang mendukung aktifitas kuliner dengan mendirikan sebuah bangunan yang berada 

di sekitar kawasan. Hal ini dikarenakan Kota Manado memiliki aneka ragam makanan dan 

minuman yang masih dicari dan diminati oleh warganya maka bangunan ini fokus pada 

aktivitas kuliner untuk memenuhi kebutuhan warga kota Manado. Dengan adanya taman wisata 

kuliner ini diharapkan akan dapat mengurangi permasalahan fisik kota di bidang kuliner dan 

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh industri-industri yang bergerak dibidang 

makanan dan minuman. 

Dalam melakukan pendekatan perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan 

antara lain:  

 Pendekatan Tipologi Objek 

Pendekatan terhadap objek rancangan melalui aspek tipologi history, bentuk dan fungsi. 

 Pendekatan Tematik  

Pendekatan ini mengacu pada tema “Arsitektur Kontemporer”. 



 Pendekatan Analisis Tapak dan Lingkungan  

Dalam pendekatan ini perlu dilakukan analisis tapak yang akan digunakan beserta 

lingkungan sekitar. 

 

2.4. Metode Perancangan 

Metode dalam perancangan arsitektur yang akan dilakukan adalah:  

1. Uraian Tema Desain  

Penetapan dan penjabaran konsep yang menjadi perancangan keseluruhan bangunan. 

Berupa penyampaian gagasan awal serta uraian tema desain sehingga bangunan yang akan 

dirancang memiliki kiblat yang akan dituju. 

2. Rancangan Skematik dan Desain 

Penyampaian ide / gagasan yang sesuai dengan tema desain melalui sketsa. Meliputi konsep 

ruang, konsep bentuk dan masa, konsep bangunan dan lingkungan. 

3. Proses Desain 

Pengembangan rancangan skematik dan desain dalam bentuk gambar kerja, lengkap 

dengan keterangan dan spesifikasi sesuai dengan landasan teori dan program di awal 

perancangan. 

4. Presentasi Perancangan  

Merupakan tahap akhir dalam metode perancangan arsitektur dengan melakukan presentasi 

dengan software Power Point mengenai proyek “Taman Wisata Kuliner di Manado” serta 

pembuatan maket proyek akhir. 

Bentuk bangunan harus dapat menyatu dengan plaza dan juga keadaan sekitarnya. 

Karena bangunan memiliki peran penting terhadap kawasan kuliner nantinya, maka 

bangunan harus dapat memberikan makna terhadap para pelaku kegiatan di bidang kuliner. 

Konsep perancangan massa bangunan menyesuaikan dengan tapak yang tersedia. Dengan 

dasar pertimbangan sebagai berikut: 

 Menyesuaikan bangunan dengan iklim setempat  

 Menyesuaikan bangunan dengan aktivitas pengguna  

 Tingkat kenyamanan 

 Kemudahan layout ruang  

 Menyesuaikan bangunan dengan tema terpilih 
 

3. KAJIAN PERANCANGAN 

3.1. Prospek dan Fisibilitas 

1. Prospek 

Prospek pembangunan Taman Wisata Kuliner untuk kedepannya yaitu untuk 

meningkatkan dan tetap fokus dalam industri makanan dan minuman, dan sebagi pusat 

lembaga kuliner dimana orang yang berpotensi dapat meningkatkan karirnya, karena 

dimasa yang akan datang pekerjaan dibidang kuliner sangatlah menjanjikan dan juga turut 

serta di dalam program pemerintah dimana untuk mengurangi angka pengangguran yang 

ada di Kota Manado dengan cara membuat kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan 

yang memerlukan sumber daya manusia yang ahli di bidang masak. Karena itu sebuah 

kawasan kuliner baru akan memuaskan dan memenuhi keinginan masyarakat khususnya 

warga Manado dan sekitarnya yang hobi dengan kuliner. 

2. Fisibilitas 

Perlu adanya objek wisata kuliner yang tertata dengan baik, nyaman sekaligus menjadi 

tempat berinteraksi sosial dan berfungsi sebagai ruang publik di Kota Manado. Sosial dan 

budaya masyarakat Kota Manado yang suka berkumpul bersama-sama / hangout, sehingga 

diperlukan sebuah tempat untuk mewadahinya dan juga tingkat konsumsi kuliner 



masyarakat di Kota Manado sangat tinggi, diharapkan objek ini dapat mewadahi kebutuhan 

masyarakat. 
 

3.2. Deskripsi Objek Rancangan 

Pengertian kuliner secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak 

atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa 

masakan berupa lauk-pauk, panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan 

masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Kata kuliner 

merupakan unsur serapan bahasa Inggris yaitu culinary yang berarti berhubungan dengan 

masak-memasak atau aktivitas memasak. Sedangkan orang yang bekerja di bidang kuliner 

disebut koki atau chef. 

Istilah kuliner semakin menyebar luas di Indonesia setelah banyaknya acara di televisi 

yang menyajikan atau mempertontonkan kegiatan makan-makan dan masak memasak. 

Sehingga saat ini istilah kuliner sering disebut, didengar, dibaca lewat media cetak maupun 

audio visual. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah kuliner digunakan untuk berbagai 

macam kegiatan, seperti seni kuliner yaitu seni persiapan, memasak dan penyajian makanan, 

biasanya dalam bentuk makanan. Ada juga wisata kuliner yaitu wisata yang bertujuan untuk 

mencoba menikmati hasil masakan di tempat wisata tersebut. Misalnya wisata kuliner di kota 

Manado yaitu mencoba menikmati makanan khas daerah Manado. 

Taman merupakan areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling 

mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai 

tempat penyegar dalam dan luar ruangan. 

Wisata kuliner merupakan perpaduan menikmati suatu makanan sambil menikmati 

suasana jalan-jalan, bersantai atau sedang berlibur, sehingga memanfaatkan waktu ke tempat-

tempat yang menyediakan makanan khas. Dengan kata lain istilah wisata kuliner dapat 

diuraikan secara bebas tanpa menghilangkan makna perpaduan antara berwisata sambil 

mencari makanan khas. 

Berdasarkan uraian di atas taman wisata kuliner adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

seni masak-memasak yang di dalamnya terdapat sarana edukatif, informatif dan wisata dan 

berada di suatu lokasi terpusat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan 

sistemnya. 
 

3.3. Kajian Lokasi & Tapak Perancangan 

 Argumentasi Penetapan / Pemilihan Lokasi & Tapak Perancangan 

Lokasi Perancangan Objek Pusat Kuliner berada di Kota Manado, Sulawesi Utara, 

Indonesia. Pada pemilihan tapak sendiri akan dilihat area mana yang cocok dibangunnya objek 

Pusat Kuliner ini dengan ketentuan Peraturan daerah kota Manado, serta melihat kecocokaan 

lokasi pada beberapa kriteria yang sesuai dengan objek perancangan.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Provinsi Sulut & Kota Manado 

Sumber: https://peta-hd.com/peta-kota-manado/, 2021 



 Data & Analisa Karakteristik Tapak Perancangan & Lingkungannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokasi Tapak berada di Kec. Mapanget, yang berada di daerah yang sangat berpotensi 

di Manado, dengan luas site 31.383 m2. 

 Letak: Berada di Mapanget jalan Ring Road yang merupakan daerah paling strategis 

dalam pembangunan dan pariwisata di Manado. 

 Pencapaian: Bisa dicapai dengan kendaraan umum, ataupun kendaraan pribadi. 

 Aksesibilitas: Merupakan Jalan Utama dua arah. 

 Batas Site: 

Sebelah Utara  : Lahan Kosong, Manado 

Sebelah Selatan : Jalan Ring Road Manado - Minut 

Sebelah Timur  : Lahan Kosong dan Minahasa Utara 

Sebelah Barat  : Jalan Ring Road Manado 

 Potensi Site :  

 Jalan utama merupakan jalan 2 jalur yang lebar yaitu 17 m. 

 View keluar tapak yaitu jalan raya dua arah 

 Berada di Jl. Ring Road Manado, jalur cepat dan tidak macet 

 Vegetasi disekitar site adalah pohon-pohon 

 Eksisting tapak yang bisa mendukung konsep desain 

 Kontur tanah relatif landai.  

 Merupakan kawasan pengembangan pariwisata. 

 Dekat dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah, pertokoan dll. 

 Kendala Site :  

 Dekat dengan jalan raya sebagai sumber kebisingan.  

 Daya Dukung Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Terpilih 
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Gambar 2. Peta Kecamatan Mapanget & Site 

Sumber: Google Earth, 2021 

Gambar 3. Tapak 

Sumber: Google Earth, 2021 

Keterangan gambar: 

~ Lebar jalan 17m 

~ Lebar taman jalan 1m 

~ Setengah lebar jalan 8m 



 Total Luas Site (TLS)  : 31.383 m2  

 Sempadan Jalan  :  

 

 

 

 Total Luas Site Efektif  : Luas site – Luas Sempadan  

: 31.383 m2 – 3.259 m2 = 28.124 m2  

 Luas Lantai Dasar  : TLS x KDB 30% (BCR)  

: 31.383 m2 x 30% = 9.415 m2 

 Total Luas Lantai (Max)  : LLD x KLB Max 3 (FAR)  

: 9.415 m2 x 3 = 28.245 m2 

 Ketinggian Bangunan (Max)  : TLL/LLD : 28.245 m2 / 9.415 m2 = 3 Lantai 

 KDH/RTH    : 50% x TLS : 0,5 x 31.383 m2 = 15.691 m2 
 

3.4. Kajian Tema Perancangan 

 Desain Kontemporer adalah desain pada masa kini yang tidak mengacu pada desain 

klasik di masa terdahulu. Istilah kontemporer dapat diimplementasikan di berbagai media, 

khususnya pada bidang seni. Seni komtemporer, yang lahir setelah era seni modern sangat 

mewakili kekinian dalam konsep dan produk akhirnya. Seniman, arsitek atau praktisi lain di 

bidang seni menuangkan ide dan konsep kekinian dalam karya-karya mereka, menggabungkan 

antara idealisme dan tren yang diyakini. Produk arsitektur kontemporer sangat mewakili 

kekinian dalam gaya, langgam maupun tren-tren globalisasi, seperti arsitektur ramah 

lingkungan. Arsitektur kontemporer memaksimalkan penggunaan material-material baru non-

lokal secara aspiratif, inovatif dan beresiko tinggi. Produk-produk arsitektur kontemporer 

sangat mengedepankan penggunaan material dan teknologi, serta geometri, yang merupakan 

tren di tahun-tahun terakhir ini. 

 Prinsip desain arsitektur Kontemporer menampilkan style yang lebih baru dan terkini. 

Gaya lama yang disebut sebagai kontemporer akan menghasilkan bentuk disain arsitektur yang 

lebih segar dan berbeda dengan lainya. Gaya arsitektur kontemporer menampilkan bentuk-

bentuk unik, atraktif, dan sangat komplek. Pemilihan warna dan bentuk terntentu menjadi ide 

awal dalam menciptakan daya tarik bangunan. Permainan tekstur sangat dibutuhkan dan dapat 

diciptakan dengan sengaja, misalnya memilih material alami yang bertekstur khas, seperti 

kayu. (Schirmbeck, 1988) 

Berikut prinsip Arsitektur Kontemporer menurut Schirmbeck:  

 Bangunan yang kokoh  

 Gubahan yang ekspresif dan dinamis  

 Konsep ruang terkesan terbuka  

 Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 

 Memiliki fasad transparan  

 Kenyamanan Hakiki 

 Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 

 Gaya kontemporer mulai berkembang sekitar awal 1920-an yang dimotori oleh 

sekumpulan arsitek Bauhaus School of Design di Jerman. Mereka merespons kemajuan 

teknologi dan perubahan sosial masyarakat akibat perang dunia. Gaya kontemporer dalam seni 

bangunannya mulai berkembang pesat pada tahun 1940 hingga 1980-an. Dari waktu ke waktu, 

desain kontemporer menampilkan gaya yang selalu lebih baru, segar, dan berbeda. 

 (½ lebar jalan+ 1) x panjang jalan 

(8 + 1) x (81 + 152) = 2.097 m2 

 (½ lebar jalan+ 1) x panjang jalan  

(8 + 1) x 138 = 1.242 m2 

 2.097 m2 + 1.242 m2 = 3.339 m2 



 Gaya ini berangkat dari keinginan untuk merancang dan membangun hal-hal yang 

berbeda dari yang dilakukan di masa lalu dan hal yang biasa dilakukan hari ini. Arsitektur 

kontemporer juga memiliki kecenderungan untuk berevolusi atau berkembang menjadi sesuatu 

yang baru. 

 Perubahan desain diiringi oleh perubahan bentuk, tampilan, jenis material, proses 

pengolahan, atau pun teknologi yang dipakai buat meramu bentuk gaya baru. Artinya, 

arsitektur kontemporer ialah sebuah desain yang menampilkan gaya baru dalam segala 

aspeknya. Arsitektur kontemporer menyajikan konsep dan gaya kekinian atau istilahnya up to 

date. Biasanya desain arsitektur lebih kompleks dan inovatif.  

 Meski “kontemporer” sendiri dapat masuk pada tingkah laku manusia itu sendiri. Akan 

tetapi semuanya merujuk pada sebuah konsep hunian. Di Indonesia sendiri, arsitektur 

kontemporer dipengaruhi oleh arsitektur kontemporer asing. Karya-karya arsitektur 

kontemporer Indonesia memiliki kecenderungan dengan karya Mies van de Rohe, Marcel 

Breuer, Le Corbusier, dan Charles Eames. Kesemuanya adalah arsitek-arsitek yang karyanya 

masuk ke dalam gaya kontemporer. Pengaruh itu terjadi sebab sebagian besar karya mereka ini 

masuk ke dalam konteks negeri tropis, dan itu sangat cocok dengan iklim di Indonesia. 

 Kritikus arsitektur Schimbeck menyatakan bahwa karya arsitektur kontemporer 

berkembang dari suatau pemikiran bahwa arsitektur harus mampu membuat perubahan dan 

pemecahan bagi arsitektur masa sekarang dan masa yang akan datang. Kritikus arsitektur 

Charles Jenks memperkenalkan suatu teori yang terdapat berbagai macam metode/cara 

perancangan untuk mengembangkan dan menerapkan arsitektur yang dinamakan dengan 

arsitektur kontemporer, teori inilah yang menjadi dasar arsitektur kontemporer, dimana teori 

ini bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi masa gaya arsitektur tertentu. 

Arsitektur kontemporer berkembang akibat perkembangan era/zaman yang menuntut 

terjadinya perubahan, perubahan dalam bentuk karya arsitektur. Hal ini terjadi karena 

ketidakpuasan arsitek terhadap teori-teori yang mengikat arsitektur itu sendiri. Arsitektur 

kontemporermempunyai sifat untuk selalu menuntut terjadinya perubahan seiring 

perkembangan zaman yang diikutinya. (Schirmbeck, 1988) 

 

4. KONSEP PERANCANGAN 

4.1. Perletakan Relatif Massa Bangunan pada Tapak 
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Gambar 4. Letak Massa 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 



 Analisa 

Dalam perletakan massa bangunan mengambil bentuk pola terpusat. Juga sebagai 

implementasi dari kebanyakan tempat pariwisata khususnya taman pariwisata yang 

mempunyai perletakan massa bangunan pada bagian tengah halaman, sehingga 

memberikan ruang terbuka hijau (RTH) pada bagian depan dan belakang. 

 Pola terpusat merupakan komposisi terpusat dan stabil yang terdiri dari sejumlah ruang 

sekunder, dikelompokan mengelilingi sebuah ruang pusat yang dominan. Ruang 

pemersatu pusat pada umumnya berbentuk teratur. Perletakan massa bangunan terpusat 

pada tapak ini memiliki besaran yang berbeda satu sama lain dalam hal bentuk atau 

ukurannya sebagai tanggapan terhadap 

- Kebutuhan akan fungsi 

- Menunjukan kepentingan relative 

- Lingkungan 
 

4.2. Rancangan Konfigurasi Massa Bangunan 
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Gambar 5. Konsep Bentuk 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 



 Barito adalah singkatan dari bawang, rica dan tomat (dalam Bahasa Manado). 

 Rica dalam Bahasa Indonesia adalah cabe atau caberawit. 

 Bentuk bangunan terinspirasi dari bentuk rempah-rempah seperti, bawang putih, 

bawang batang, cabe dan tomat. Dimana rempah-rempah itu sendiri merupakan khas bumbu 

kuliner Nusantara khususnya Manado, terlebih lagi Barito merupakan istilah yang popular di 

Manado dan Minahasa dalam kaitannya dengan kuliner. 

 Warna pada bangunan akan menggunakan warna arsitektur kontemporer 

 Bentuk bangunan tidak akan sama persis dengan Barito, tetapi akan lebih menyesuaikan 

dengan irama maupun proporsi dengan manusia 
 

4.3. Rancangan Tata Ruang Dalam / Pola Denah Bangunan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Konsep penghubung ruang dalam dan ruang luar ini mengunakan pola radial, yang 

memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah pusat bersama. Dan untuk 

penghubung sirkulasi ruang luar dan ruang dalam mengunakan sistem pedestrian platform 

dimana ruang gerak pejalan kaki menjadi penghubung antar bangunan satu dengan yang 

lainnya. 
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Gambar 6. Pola Penghubung Dalam dan Luar 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Gambar 7. Alokasi Unit-Unit Ruang Fungsional Lantai 

Bangunan dan Akses Penghubung Antar Lantai 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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4.4. Rancangan Selubung Bangunan 

 Rancangan selubung bangunan pada perancangan ini ditekankan pada desain untuk 

lebih mengurangi perolehan panas pada ruang dalam, dikarenakan lokasi perancangan ini 

berada di kota Manado yang cenderung memiliki suhu udara yang panas, dengan suhu rata-rata 

24° - 27 °C. 

 Maka dalam rancangan selubung bangunan ini ada sejumlah prinsip desain yang dapat 

diterapkan untuk mengurangi perolehan panas selubung bangunan, yaitu: 

 Material Kaca, memakai tipe kaca yang ada di pasaran yang mempunyai nilai SC 

rendah minimal 0,41 dikarenakan semakin rendah nilai SC, maka panas matahari 

kurang ditularkan melalui kaca. 

 Peneduh Eksternal, lebih efektif dalam mengurangi perolehan panas matahari 

dibandingkan dengan peneduh internal karena dapat menghalangi radiasi matahari 

sebelum mencapai selubung bangunan. Peneduh eksternal perlu dirancang secara hati-

hati agar tidak hanya untuk mengurangi beban pendinginan tetapi juga menciptakan 

arsitektur yang estetis, dengan tetap memperhitungkan kinerja pencahayaan alami. 

Geometri perangkat peneduh dirancang sesuai dengan jalur pergerakan matahari, yang 

menyebabkan rancangan bentuk dan ukuran yang berbeda untuk orientasi yang 

berbeda. Secara umum, perangkat peneduh horizontal lebih sesuai untuk jendela 

dengan orientasi arah timur dan barat dimana datang sinar matahari lebih tinggi. 

 Reflektor Cahaya (Light Shelf), adalah elemen horizontal yang membagi jendela 

menjadi dua bagian. Jendela bagian atas untuk pencahayaan alami dan bagian bawah 

untuk pandangan, selain berfungsi sebagai peneduh jendela bagian bawah, juga 

berfungsi untuk memantulkan cahaya matahari yang datang dari bagian atas jendela 

untuk membantu penetrasi pencahayaan alami kedalam ruangan yang jauh dari jendela. 

 Atap galvalume steel adalah atap yang di pilh, atap berbahan utama dari karbon/baja 

besi yang dilapisi aluminium dan seng, sehingga atap ini cenderung lentur dan ringan 

juga tahan korosi. Dipilihnya atap ini karena memberikan sebuah tampilan kontemporer 

dan khas karena hanya memiliki satu garis lurus yang berjejer. 

 

4.5. Rancangan Ruang Luar 

 

Konsep Ruang Luar 
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Gambar 8. Konsep Ruang Luar 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 



5. HASIL RANCANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batasan Area Tapak: Area tapak dibatasi oleh pepohonan peneduh seperti pohon kiara dan 

angsana dan ada juga tanaman yang menjadi simbol suku Minahasa dalam menandai batas 

yaitu tawaang atau cordyline. 

Sirkulasi Jalan pada Area Tapak: Pada area tapak, sirkulasi terdiri atas: jalan masuk-keluar 

kendaraan dan jalan masuk-keluar pejalan kaki. 

Area Vegetasi pada Tapak: Vegetasi pada tapak ditanami tanaman hias, tanaman peneduh, 

tanaman pengarah, perdu atau tanaman pagar, pemecah angin, penyerap kebisingan, penyerap 

polusi udara dan tanaman lokal. Ada juga vegetasi yang dipertahankan pada tapak rancangan 

berupa pohon kelapa, pohon enau dan pohon pisang. Penggunaan vegetasi pohon kelapa 

sebagai simbol masyarakat Minahasa yang agraris dan juga merupakan lambang dari 

masyarakat nyiur melambai. 

 

  

Gambar 9. Ide Awal, Siteplan & Layout 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Gambar 10. Tampak Site 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada struktur bawah bangunan perancangan ini menggunakan pondasi telapak dan 

pondasi bore pile. Untuk bangunan satu lantai menggunakan pondasi telapak dan bangunan 

dua lantai menggunakan pondasi telapak dan bore pile. Pondasi telapak yang akan 

dikombinasikan dengan pondasi bore pile untuk penyaluran beban secara merata pada struktur 

bangunan. 

 Struktur tengah bangunan ini adalah struktur rangka kaku yaitu kolom dan balok. Balok 

memikul beban sepanjang batang dan menyalurkannya ke kolom, selanjutnya kolom 

menyalurkan beban tersebut ke pondasi. Pada struktur atas menggunakan struktur rangka 

ruang.  

 Sistem konstruksi pada banggunan ini terdiri dari: 

 Konstruksi baja ringan, dengan sambungan-sambungan las dan baut. Ini diterapkan 

pada atap. 

 Konstruksi beton bertulang, ini diterapkan pada kolom, balok dan pada lantai-lantai 

bangunan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Aksonometri dan Isometri Struktur 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Gambar 12. Tampak Kanan dan Depan 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Gambar 13. Tampak Belakang dan Kiri 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 
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Gambar 16. Eksterior & Interior 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Gambar 15. Perspektif Manusia & Drone 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Gambar 14. Perspektif Mata Burung 

Sumber: Analisa Pribadi, 2021 

Eksterior Interior 



6. PENUTUP 

 Dalam penulisan jurnal ini membahas tentang perencanaan dan perancangan 

pembangunan Taman Wisata Kuliner di Manado dengan metode penerapan arsitektur 

kontemporer. Dari hasil perancangan Taman Wisata Kuliner di Manado, diharapkan rancangan 

ini dapat melengkapi sarana ruang publik yang representative serta menunjang, melestarikan 

dan memberdayakan kuliner lokal dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah. 

Dengan penerapan arsitektur kontemporer juga diharapkan mampu mengangkat kearifan lokal 

yang ada dengan sesuatu yang bersifat masa kini. Sehingga dapat menjadi modern atau 

kekinian sesuai dengan ciri-ciri arsitektur kontemporer yang tidak terikat oleh waktu, dalam 

hal ini masa lalu. 
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