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4.1. KONSEP PROGRAM TAPAK DAN BANGUNAN

Dari analisis bagian 3.1.2. telah ditentukan dasar-dasar dalam penentuan

lokasi dan site, berada pada lokasi b tepatnya berada dikawasan condong catur atau

sebelah utara jalan lingkar utara. Kawasan ini mempunyai perkembangan yang cukup

pesatdan menunjukkan kehidupan perkotaan yang lebihtinggi sebagai jalur regional,

keberadaannya di zone ini diharapkan sebagai pusat perkembangan dan pengaruh

terhadap kota.

Untuk meningkatkan kualitas daya dukung lahan serta memberi nilai baru

pada lokasi, maka dilakukan pengembangan pencapaian ke site secara aman antara

lain melalui pemberian jalur transisi pada pencapaian dari jalan berlalulintas padat,

memberi alternatif lain dan peningkatan kondisi lingkungan.

Intensitas pemakaian ruang kota pada kawasan ini memiliki regulasi yang berdasar

pada Kepmendagri, yaitu dengan luasan sekitar 20.000 m2, KDB 50%-75%, dan FAR

maksimum 8 lantai dengan garis sempadan >20 m.
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4.2. KONSEP BENTUK ARSITEKTUR

4.2.1. Konsep Dasar Ruang Site

Ruang site merupakan bagian dari lingkungan yang juga mempunyai pola.
Ruang site merupakan wadah untuk menampung kebutuhan berkumpul atau tempat-
tempat pertemuan bersama. Fungsi dari adanya interaksi antara orang banyak maka

kemungkinan akan timbul bermacam-macam kegiatan pada ruang site atau dengan
kata lain bahwa ruang site ini merupakan tempat menampung aktifitas baik secara

individu atau secara berkelompok, sehingga dapat diwujudkan dengan batasan pola :
a. Bentuk dasar ruangterbuka diluar bangunan
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b. Dapat difungsikan oleh publik

c. Memberikan kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan.

Sedangkan dalam hal pencapaian menerapkan pencapaian langsung kesuatu

tempat masuk melalui jalan segaris dengan sumbu bangunan dan tujuan visual dalam

pengakhiran pencapaian jelas, dapat menampakkan fasade secara keseluruhan dari

science centre atau tempat masuk yang dipertegas.

4.2.2. Konsep Bentuk dan Ekspresi Bangunan

Konsep masa dan ekspresi science centre ini berdasar atau menuangkan

komunikasi dalam bentuk dasar yang sesuai dengan esensi dan sifat iptek yang selalu

berkembang. Sehingga untuk mendukung kemampuan bangunan dalam hal

perubahan pemindahan kegiatan yang senantiasa berkembang digunakan struktur

yang mampu berkelanjutan secara vertikal maupun horisontal (tanpa menganggu

bangunan), yaitu dengan penerapan struktur logam dalam bentuk susunan rangka-
rangka guna penciptaan ungkapan teknologi tinggi.

Citra dan penampilan bangunan pada science centre menjadi terminologi
yang harus dipahami oleh fisik bangunan, pencapaian citra teknologis dapat dicapai
dengan jalan antara lain :

a. Bentuk dasaryangmengembang dan berianjut

b. Penggunaan material dan bahan logam, bahan prefabrikasi

c. Sistem pendukung beban pendukung beban rangka trussed

d. Ruang denganekspose rangka.

Konsep organisasai ruang pada science centre ini dibagi menjadi dua yaitu

vertikal dan horisontal dengan bentuk dasar ruang radial karena terdiri dari komposisi

yang berkembang juga berdasar pada proses kegiatan atau tingkatan ruang,

kespektakuleran pada ruang dalam diwujudkan dalam hal memperlihatkan kejelasan
antara lain:

a. Sistem konstruksi rangka

b. Sistem jaringan mekanikal.
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c. Wama

d. Tekstur

e. Irama dan hirarki.

Ungkapan dari ruang-ruang kegiatan science centre adalah bersifat aktif

berupa menekan tombol dan bendel pada presentasi audiovisual, merangsang
keingintahuan pengunjung dalam bentuk presentasi dengan panel-panel elektronika.
Pengunjung juga diajak aktif secara fisik dan intelektual berupa mengayuh dan ilusi
optik dan dengan mendemonstrasikan secara langsung proses kerja suatu alat.
Bentuk-bentuk penanganannya berupa panel, model audiovisual.

Sumber Pemikiran

Gambar 20

Penampilan bangunan yang selalu berkembang
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Orientasi dan tata letak masa science centre berdasar pada orientasi tapak
sekitar. Sedangkan elemen luar digunakan untuk mendukung citra yang ingin

disampaikan berupa citra teknologis juga difungsikan untuk memperkuat kejelasan

tata bangunan dengan penataan tata hijau, jalur pergerakan, kantung-kantung sebagai
titik orientasi tata luar bangunan dan sclupture.

Penampilan skala dengan konsep skala heroik, natural dan intim, tujuannya
adalah agar pengguna bajk pelajar maupun masyarakat merasa memiliki dan kerasan

sehingga keinginan untuk memahami iptek menjadi lebih besar. Komposisi wama

bertujuan agar tercapai suatu kesan menyatu antara alam dan bangunan maka

diterapkan penggunaan wama dingin karena berhubungan dengan ekspresi yang
ditimbulkan antara lain:

a. Persepsi waktu, waktu dibawah perkiraan, penggunaan wama dingin untuk area
yang difungsikan sebagai kegiatan rutin

b. Ukuran, benda-benda kelihatan lebih pendek dan lebih kecil

c. Berat, terlihat lebih ringan

d. Volume, ukuran ruang tampak lebih luas.

Penerapan warn^ cerah pada instalasi service dengan tujuan untuk mudah

dipahami oleh pengamat dan sebagai pembeda. Penggunaan unsur podium dan tower

adalah sebagai pembentuk proporsi/ukuran dengan lingkungan sekitar sedangkan
tekstur terbentuk dengan ekspose struktur dan ME, untuk hirarki muncul karena

kesan bentuk yang berbeda dengan lingkungan sekitamya dan penggulangan bentuk
struktursebagai pencapaian irama.

4.3. KONSEP SISTEM BANGUNAN

4.3.1. Konsep Sistem struktur

Konsep sistem struktur meliputi:

a. Sistem struktur yang digunakan adalah gabungan dari sistem-sistem struktur

rangka yang utama dalam perencanaan science centre ini adalah tuntutan
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teknologi tinggi sehingga menuntut penggunaan struktur yang mempunyai pesan
dan kesan teknologis

b. Pertimbangan utama penggunaan materi bangunan adalah citra yang ingin
disampaikan, selain persyaratan umum lainnya seperti kemudahan pelaksanaan,
keawetandan kemudahan perawatan.

4.3.2. Konsep Sistem Utilitas

Konsep sistem utilitas meliputi:

a. Pemipaan, sistem pemipaan plambing menggunakan sistem terpusat untuk
memudahkan pelayanan dilakukan secara horisontal pada langit-langit bangunan

b. Sanitasi dan penyediaan air bersih digunakan metode down feet distribution yaitu
dengan pemanfaatan gaya grafitasi bumi

c. Drainasi, pada dasarnya pembuangan air kotor diarahkan kesumur peresapan dan
saluran riol kota, akan tetapi untuk air yang mengandung zat-zat BOP,SS
dilakukan penetralan/penstabilan air kotor

d. Sistem tata udara, sistem pengkondisian udara menggunakan dua macam, berupa
AC split dan AC central

e. Untuk pencegahan kebakaran dilakukan dengan cara manual dan otomatis.

4.3.3. Konsep Sistem Mekanikal, Elektrikal, Pengontrolan dan Komunikasi
Konsep ini mencakup:

a. Sistem mekanikal bangunan sebagian besar menggunakan energi listrik
b. Elektrikal, sumberdaya listrik utama disuplai dari PLN dan sumber cadangan

dengan diesel genset

c. Sistem pengontrolan dilakukan dengan sistem langsung dan tak langsung yaitu
pengontrolan memakai CCTV

d. Komunikasi dengan interkom, PABX dan box telepon umum.
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