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BAB VI 

EVALUASI PERANCANGAN 

 

6.1 Akses dan sirkulasi 

Sirkulasi 1 

 

Sirkulasi 1 masih memiliki terlau banyak entrance, seharusnya semua akses 

utama pengunjung visitor center dari lobby. Sehingga dari lobby harus 

dibuatkan pintu menuju training center juga, training center tidak harus 

punya entrance sendiri, berpotensi membingungkan pengunjung.  

Sirkulasi 2 
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Sirkulasi 2 akses utama pengunjung visitor center semua dari lobby, pada 

lobby terdapat pintu menuju training center, industri batik, serta halaman 

tengah. Pintu pada batik industri dan training center yang terdapat pada fasad 

hanya untuk akses keluar dan akses emergency.  

 

 

6.2 Fasad  

Fasad 1 

 

Waran pada fasad sama semua, sehingga tidak menonjolkan atau tidak memberi 

hirarki pada lobby, desain terkesan lebih ramai.  

Fasad 2 

 

Dua fasad pada sisi utara dan selatan diganti warna menjadi putih, sehingga 

memberikan hierarki pada lobby dan lebih menunjukkan bahwa bangunan lobby 

merupakan entrance atau jalan masuk. Menjadikan lobby sebagai foreground dan 

dua massa yang berwarna putih adalah background.   

 

 

 

Tabel 6.1 Akses dan Sirkulasi 

Sumber: Penulis, 2018 

Tabel 6.2 Fasad 

Sumber: Penulis, 2018 
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6.3 Railing pada Industri Batik 

Railing Kaca Partisi Cermin Kaca Dua Arah 

  

 

 

Kelebihan: 

Sirkulasi udara lebih lancer, 

pengunjung lebih leluasa melihat 

proses pembuatan batik, dapat 

mengambil foto lebih mudah. 

Kelebihan: 

Pekerja dapat lebih fokus bekerja 

karena tidak melihat aktivitas dan 

sirkulasi pengunjung sehingga tidak 

mengganggu konsentrasi para 

pekerja. 

Kekurangan: 

Para pekerja dapat merasa tidak 

nyaman karna dapat melihat 

aktivitas dan keramaian pengunjung 

dan dapat mengganggu konsentrasi 

pekerja karena merasa tidak nyaman 

dilihat banyak orang.  

Kekurangan: 

Sirkulasi udara lebih gerah, kegiatan 

dan jangkauan penglihatan 

pengunjung lebih terbatas, 

pengunjung akan lebih sulit 

mengabadikan proses batik melalui 

foto. 

Tabel 6.3 Interior Batik Industri 

Sumber: Penulis, 2018 
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6.4 Interior Café dan Restaurant 

  

 

Interior café tidak menampakkan 

berada pada bangunan lama yang di 

adaptive reuse. 

Interior café dan restaurant yang 

dikelilingi pintu jendela kayu kuno 

dan diperbaharui desainnya dengan 

sentuhan lighting. Terdapat voyer 

sebagai zona welcoming area dan 

transisi untuk para pengunjung 

ataupun pejalan kaki yang 

memasuki café dan restaurant.  

 

 

 

 

 

Tabel 6.4 Interior Café dan Restoran 

Sumber: Penulis, 2018 
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6.5 Interior Training Center 

 

 

Desain Training Center terlalu kaku 

lorong dan ruang-ruang yang 

dibatasi sehingga membatasi 

kegiatan, tidak fleksibel jika ada 

pelatihan untuk tamu banyak. 

Desain Training Center dibuat 

dengan open layout sehingga lebih 

fleksibel dan dapat digunakan juga 

sebagai collaborative space. Dapat 

digunakan lesehan atau dengan kursi 

meja tergantung kebutuhan.  

 

 

6.6 Skylight dan Kaca pada Fasad 

 

 

Float glass/ kaca bening Kaca Stopsol / Solar Heat Reflective 

Glass ( Dark Blue) 

Kemampuan menahan panas 

matahari rendah, transmisi tinggi. 

Terlalu panas tidak cocok untuk 

banguna bentang lebar yang 

Terdapat pelapis transparan tipis 

dengan stopsol panasap berwarna 

biru, sehingga dapat memantulkan 

panas matahari dan dengan lapisan 

Tabel 6.5 Interior Training Center 

Sumber: Penulis, 2018 
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digunakan sebagi eksterior dan 

skylight. 

stopsol tersebut dapat memberi 

privasi ke penghuni di dalamnya, 

namun penghuni masih leluasa 

untuk melihat keluar.  

 

 

6.7 Voyer Café dan Restoran 

Café dan Restoran 

 

 

Pada bukaan-bukaan pintu antara 

pedestrian dan café,restoran tidak 

terdapat area transisi. 

Pembuatan voyer untuk menciptakan 

welcoming area dan zona transisi antara 

pedestrian dan bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.6 Skylight 

Sumber: Penulis, 2018 

Tabel 6.7 Voyer 

Sumber: Penulis, 2018 
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