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BAB V
 

KESIMPULAN
 

.. 
5.1.	 Pengertian dasar 

5.1.1. faktor yang mempengaruhi bangunan multi fungsi 

Bangunan ini akan berpengaruh pada tata ruang dalam 

dan tata ruang luar bangunan, sistim pergerakan,sistim 

pelayanan, dan utilitas, orientasi bangunan serta style 

bangunan. Faktor pengaruh berupa : 

1. Tuntutan internal:
 

- bekerja
 

- rekreasi
 

2. Tuntutan external 

- ruang kota (jalur jalan, plaza dsb.) .. 
- pola pergerakan kota (pedestrian, kendaraan) 

- arah kebijakan kota 

- potensi makro dan mikro pada kawasan 

6.2.	 Fungsi bangunan di tapak Indra theatre 

6.2.1. Bioskop 

4 merupakan pendukung dari fasilitas utama 

6.2.2. Shopping 

-	 pengertian, 

shopping mall adalah fasilitas pertokoan yang di

, :~ 
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lengkapi fasilitas rekresional berupa mall. 

a. Tujuan, 

- mendukung kegiatan 

- mendukung kontinuitas guna lahan disekitar tapak 

- menyediakan fasilitas rekreatif dan open space bagi 

kawasan. 

6.2.3. Gedung parkir 

a.	 Pengertian, 

gedung parkir adalah bangunan yang didirikan pada 

suatu peruntukan lahan khusus sebagai ruang parkir kenda

raan. 

2.	 Tujuan, 

mendukung kegiatan shopping mall melalui penyediaan 

ruang parkir kendaraan 

salah satu pemecahan masalah perpakiran di sekitar 

kawasan pada tapak tersebut. 

6.3.	 I~lHHum chm kapasi tas bangunan 

Bangunan memakai luas lahan ± 3258m2 dengan maksud: 

- Pertimbangan ekonoml Otlllgunan yang·,optimal 

Pemanfaatan sebagaian lahan sebagai public spaced an 

area hijau. 

- Penyediakan ruang bagi utilitas 
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6.4. Tata ruang	 dan kegiatan 

1. Macam dan pola kegiatan 

a.	 Penggabungan kegiatan pengunjung 

Shopping mall 

r
oparkir ~<-----------

1 
parkir di luar tapak 
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b. Penggabungan kegiatan staff 

gedung parkir ( 0 

1shopping mall 

c. Penggabungan kegiatan pelayanan 

gedung parkir < 0

1 
shopping mall 

F. Program ruang 

a. Shopping mall 

- kelompok ruang utama 

1. Pertokoan 

2. Restourant 

3. R. Pedagang 

4. R. Promosi 

5. R. Transaksi 

- Kelompok ruang penunjang 

1. Tangga 6. Lavato.ry putra 

2. Tangga darurat 7. Lavatory putri 

3. Escalator 8. Loading dock 

4. Telepon box 9. Gudang 

5. Elevator barang 10. Mekanikal 

b. Gedung parkir 
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- Kelompok ruang utama 

1. R.	 Parkir 

2. R. Sirkulasi 

- Kelompok ruang penunjang 

1. Lift barang	 6. R. Tunggu sapir 

2. Tangga	 7. Lavatory putra 

3. Tangga darurat	 8. Lavatory putri 

4. Security	 9. R. mekanikal, elektrikal 

5. Pengawas 

G. Zoning dalam bangunan 

a.	 Zoning berdasar fungsi 

zoning secara horisontal merupakan zone kegiatan 

untuk fungsi sejenis. .. 
zoning secara vertikal untuk memisahkan fungsi

fungsi yang berbeda. 

b. Tuntutan zoning berdasar sifat kegiatan 

- zone publik: - mudah dicapai 

sebagai ruang penerima 

- zone privat - memberikan suasana tenang 

- zone servis - kemudahan pencapaia~'ke zone publik 

maupun privat 

H.	 Zone di luar bangunan 

zone antara digunakan sebagai pembatas antara tapak 

dengan jalan raya. 

zone publik digunakan untuk menyatukan tapak dengan 
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kawasannya. 

zone servis digunakan untuk melayani kebutuhan 

bangunan (misal : suplai bahan baku, bongkar muat 

barang, dll). 

6.5. Utilitas bangunan 

Sistem utilitas yang dipakai adalah sistem pelayanan 

terpadu dimana satu sistem utilitas akan melayani ke-2 

fungsi dengan tingkat kebutuhannya. 

6.6. Citra bangunan 

Citra yang ditampilkan adalah citra komersial 

bersemangat lokal, d~ngan mengambil preseden dari 

bangunan-bangunan yang ada disekitar tapak dan mampu 

mendukung pada kawasan tersebut. 

elemen skala besar memperhatikan bentuk bangunan 

elemen skala kecil memperkatikan detail bangunan 

I, 
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