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BABIV
 
PENDEKATAN KONSEP DASAR PERENCANAAN
 

DAN PERANCANGAN
 

A. Pendekatan Konsep Optimasi Ruang 

Untuk mencapai optimasi dalam konsep perancangan bangunan fungsi 

campuran dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain pemanfaatan secara 

bersama Nang-Nang pada Apartemen dan Shopping Mal yang mempunyai fungsi 

sama Qihat gambar 19), hubungan antar ruang baik sendiri-sendiri ataupun 

gabungan keduanya, serta kemudahan dalam pencapaian ruang-Nang yang ada. 

Dari kriteria yang ada, jika diwJjudkan dalam bentuk bangunan akan dapat 

memberikan tingkat efisiensi terhadap pemanfaatan ruang. 
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Gambar 19
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Gamber 20 
Bentuk Gabungan Vertikal ~artemen dan Shopping Mal 

BenhJk ruang lingkaran dapat dikatakan sebagai cara efisiensi terhadap 

ruang gerak, tetapi tidak efisien lagi dalam penataan perabot hal ini disebabkan 

benhJk perabot yang kebanyakan berbenhJk persegi empat sehingga menyebabkan 

banyak ruang yang terbuang. Demikian juga unhJk benhJk persegi empat dalam 

penataan perabot akan dapat dicapai efisiensi tetapi tidak dalam ruang· gerak, 

sebab sudut-sudut ruangan merupakan ruang yang mati akibat jarang dilewati 

orang. 

Optimasi berkaitan pula dengan tata ruang sehingga menjadi faktor 

pertimbangan desain. Sebagai contoh bagaimana mengatur penempatan tata letak 

gudang dan proses pemasukan dan pengambilan barangnya, apakah 

membutuhkan waktu yang lama atau kesulitan dalam trasnportasi vertikalnya 

sehingga mengurangi tingkat efisiensi terhadap waktu, tenaga atau bahkan biaya. 
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B.	 Pendekatan Orientasi Bangunan 

Orientasi bangunan secara keseluruhan adalah kesegala arah hal ini untuk 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada disekitarnya sekaligus akan dapat 

memberikan kemudahan pengenalan bangunan. Orientasi utama bangunan ke area 

yang strategis yang memudahkan pengenalan dari segala arah dan untuk lebih 

menarik konsumen baik apartemen ataupun shopping mal. 
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Pendekatan Orientasi Bangunan
 

diperhatikan dalam pemintakatan (zoning) 

1. yaitu : publik, 

2.	 Penzoningan berdasarkan suasana ruang, ramai atau tenang. 

3.	 Penzoningan berdasarkan hubungan kegiatan, dekat sedang ataupun jauh. 

4.	 Penzoningan berdasarkan persyaratan ruang, harus ber AC, kebutuhan cahaya 

yang terang dsb. 
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Zone publik merupakan zone pemisah antara kegiatan dalam tapak dengan 

kegiatan diluar tapak dan bersifat terbuka sehingga dapat di manfaatkan oleh 

seluruh orang yang berkunjung, contohnya main entrance, plaza, lobby, tempat 

parkir. Zone semi publik digunakan sebagai isolator antara kegiatim yang bersifat 

umum dan semi private, contohnya ruang jual beli pada shopping mal. Zone semi 

private adalah isolator kegiatan yang bersifat private dan semi publik, contoh 

restoran, Cafetaria, ruang pengelola, sedangkan zone private untuk kegiatan yang 

membutuhkan tingkat ketenangan yang tinggi, contohnya ruang hunian untuk 

apartemen.. 

D.	 Pendekatan Konsep Pengolahan Tata Ruang luar dan Pertamanan 

1.	 Ruang Terbuka 

Ruang terbuka yang dimaksud adalah terdiri dari plaza dan ruang parkir. 

Ruang parkir diluar gedung dapat dikelompokkan kedalam penataan tata ruang 

luar (eksterior) sedangkan plaza masuk dalam semi interior (Ashihara, 1974). 

Berdasarkan fungsinya pengembangan ruang terbuka dapat di bedakan 

menjadi 2, yaitu ruang parkir dan plaza. 

a.	 Ruang Parkir 

Berfungsi sebagai fasilitas penunjang bangunan utamanya, 

merupakafl daerah transisi antara jaluF umum dan khusus, serta penghubung 

antar masa bangunan yang ada. Sebagai ruang eksterior, ruang parkir adalah 

berupa ruang lebar dengan batas fisik tetapi tidak sampai membatasi secara 

visual. 

b.	 Plaza 

8erfungsi sebagai penyatu sekaligus orientasi utama masa bangunan 

Apartemen dan Shopping Mal disamping sebagai ruang gerak bagi pejalan 

kaki dan tempat beristirahat. Plaza juga dapat digunakan sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan temporer seperti pameran ataupun tempat 
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penjualan bagi pedagang kaki lima. Dalam pembuatan plaza menul'ut cammo 
Sitte perlu diperhatikan lebar minimumnya yaitu sebanding dengan tinggi 

bangunan utama tetapi tidak boleh melebihi sampai dua kali lipatnya, kecuali 

desainnya memberikan kemungkinan plaza tersebut menjadi·lebih besar lagi. 

2.	 Pertamanan 

Perencanaan taman didasarkan pada bentuk tapaknya sendiri yang juga 

dipertegas oleh garis-garis pembatas serta topografinya. Tata guna lahan dan 

keterkaitan dengan wilayah juga perlu dipertimbangkan sehingga keberadaanya 

akan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi penghuni apartemen, konsumen 

shopping mal ataupun orang yang sedang lewal 

E.	 Pendekatan Tata Ruang Dalam 

1.	 Tata Ruang pada Apartemen 

Direncanakan berada pada ruang-ruang typikal yang terdiri atas area 

hunian dan service. Perletakan core perlu mempertimbangkan kemudahan 

pencapaian ke setiap hunian, sehingga dibuat di antara ruang-ruang hunian yang 

ada dengan pola ditengah atapun dl kedua ujung bangunan. 
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2.	 Tata ruang pada Shopping Mal 

Tata ruang pada shopping mal diarahkan untuk dapat mewadahi 

kegiatan dalam kelengkapan fasilitasJ sehingga perletakannya perlu 

mempertimbangkan kegiatan pengunjung. Perletakan eskalatomya juga 

diusahakan dapat rnengarahkan pengunjung untuk mengelilingi fasilitas yang 

ada, baik pertokoan. depertemen store. pujasera. restorant , dsb. Sehingga 

setiap unit fasifitasnya mempunyai kesempatan dikunjungi konsumen dengan 

pefuang yang sarna. 

3.	 Tata ruang Campuran 

Tata ruang pada bangunan fungsi campuran tetap mempertimbangkan 

pendekatan konsep pada masing-masing fungsi. Pengelompokan ruang pada 

bangunan fungsi campuran apartemen dan shopping mal. adalah sebagai 

berikut : 

a.	 Ruang yang ada pada apartemen. seperti unit-unit hunian. li'ft dan lobby. 

b.	 Ruang yang berfungsi sebagai shopping mal. seperti supermarke~ 

departemen store. pertokoan. dll. 

c.	 Ruang-ruang yang dapat dipergunakan bersama. seperti restoran~ cafetaria. 

tempat parkir. lobby lounge dan plaza. Ruang tersebut dapat diletakkan 

berdekatan antara apartemen dan shopping mal baik seeara horizontal 

ataupun vertikal. 

d.	 Ruang-ruang pendukung dan pelayanan yang tidak berhubungan langsung 

dengan kedua fasilitas diatas. seperti ruang mekanika~elektrikal dan ruang 

pengelola. Ruang ini diletakkan terpisah dengan ruang-ruang utama. 
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F.	 Pendekatan Konsep Bentuk Bangunan 

Bentuk dan penampilan bangunan apartemen dan shopping mal secara 

umum dibentuk dari bujur sangkar dengan pengolahannya. Namun tidak menutup 

kemungkinan mengunakan bentuk yang lain seperti lingkaran hal ini guna 

mendapatkan keluwesan dalam tampilan bangunan. 

Tampilan bangunan apartemen dan shopping mal ini harus tegas sehingga 

dapat mencerminkan fungsi yang diwadahinya, yaitu sebagai bangunan komersial. 

Tampilan tersebut berrkaitan juga dengan view, agar dapat menarik orang yang 

berada di luar bangunan untuk mengunjlJngi shopping mal ataupun menyewa 

hunian yang ada. Dengan demikian corak penampilan bangunan yang berkaitan 

dengan promosi sangat ditekankan. 

Penampilan bangunannya sendiri juga mempertimbangkan beberapa aspek, 

seperti proporsi, keseimbangan dan irama guna menciptakan keteraturan bentuk 

bangunan. Bentuk simebis dimungkinkan muncul walaupun tidak secara utuh, tetapi 

kesannya akan muncul daJam suatu irama dan pola tata ruang serta bentuk 

luamya. 

I 
G.	 Pendekatan Sistem struktur 

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam sistem struktur pada bangunan 

1.	 Sistem struktur harus mampu mendukung kestabilan bangunan baik secara 

vertikal maupun horizontal 

2.	 Kemudahan dalam perawatan dan pelaksanaan 

3.	 Tingkat fleksibilitas yang tinggi terutama ruang pada shopping mal 

4.	 Ekonomis 

Bahan struktur yang digunakan ada dua altematif yaitu beton bertulang dan 

rangka baja. Dasar pertimbangannya adalah berat beban yang ditimbulkan oleh 

jenis bahan struktur yang dipakai, untuk bahan beton bertulang cocok bagi 

bangunan dengan jumlah lantai menengah karena beban struktur dengan bahan 

57 

11 

__F I



.i 

ca~ c.FWW1 Ca~.J.pa.f'temen aanSIIcpping 9-'lafai '1"'~a . caa6 I't! 

beton lebih berat dibandingkan dengan bahan baja, sedangkan rangka baja cocok 

untuk bangunan berlantai banyak {< 20 lantaO karena beban yang ditimbulkan lebih 

ringan. 

H. Pendekatan Sistem Utilitas 

1. Pengkondisian Udara 

Untuk mendapatkan suhu dan penghawaan yang dapat mempengaruhi 

terhadap efektifitas kerja karyawan, penghuni apartemen dan pengunjung 

shopping mal, maka diperlukan suatu pengkondisian udara sesuai dengan 

kebutuhan baik secara alami ataupun buatan. 

.Pada apartemen dan shopping mal sistem pengkondisian udara adalah 

menggunakan air conditioner sebagai penghawaan buatan. Hal ini dikarenakan 

ruang-nlangnya membutuhkan kenyamanan yang sesuai dengan tingkat 

kepentingannya. 

2. Pencahayaan 

Pada bangunan Shopping Mal 70% ruangan didominasi penerangan 

buatan sisanya dengan pencahayaan alami. Sedangkan untuk apartemen 85% 

dengan penerangan buatan sisanya dengan pencahayaan alami.
j 

3. Perlindungan Kebakaran 

Jenis perlengkapan perlindungan terhadap kebakaran dan jumlahnya 

disesuaikan dengan standar yang disyaratkan. Pada bangunan publik 

pertengkapan pertindungan kebakaran terdiri dari fire hydrant sprinkler, alarm, 

deteksi dan tabung kebakaran (fire exstinguister). 
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4. Elektrikal 

Sumber listrik utama adalah berasal dari PLN, sedangkan genset sebagai 

sumber cadangan jika sewaktu-waktu sumber utama ada gangguan. Kedua 

sumber Iistrik ini harus digunakan pada setiap bangunan besar. 

5. Transportasi Vertikal 

Transportasi vertikal yang digunakan dalam bangunan adalah eskalator 

pada shopping mal, lift pada apartemen serta tangga konvensional yang 

biasanya juga sebagai tangga darural 

6. Sistem Suplai Air 

Suplai air bersih berasal dari PDAM dan sumur bor yang ditampung 

dalam tangki air bawah (reservoir) yang dipompa ke tangki air atas (upper tank). 

Sedangkan sistem pendistribusiannya menggunakan dua kemungkinan yaitu : 

a. Down feed sistem 

keuntungan sistem ini adalah hemat listrik karena pompa hanya 

I dihidupkan sewaktu bak air kosong setelah penuh akan mati, pendistribusian
I 

.1 air tidak tergantung pada pompa. Sedangkan kerugiannya beban struktur 

~J . . . perlunya ruangan khusus uRtuk upper laRk.akan bertambah. 

b. Up feed sistem 

Keuntungan tidak memerlukan upper tank sehingga beban struktur 

tidak bertambah. Kekurangannya adalah pemanfaatan energi listrik yang 

besar karena pompa dalam keadaan hidup terus baik dipakai ataupun tidak. 
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