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BAB VI
 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

6.1.	 Pendekatan konsep perencanaan 

6.1.2. Pendekatan pengolahan lingkungan 

Dasar pendekatan : 

menghidupkr:m t;~ p;lk InrJr'1 Theatre dt~n seld. tarny a 

kebutuhan public space ditapak sekitarnya 

kesatuan tapak lingkungannya 

Arahan	 pengolahan limgkungan : 

memberikan alternatif pemecahan masalah perparkiran, 

ruang terbuka dan menciptakan sarana perbelanjaan 

6.1.3. Pendekatan pengolahan tapak 

Dasar pendekatan 

- Kebisingan 

- kegiatan alam tapak 

- pencapaian daIl slrkull:l!:d 

- peraturan bangunan 

a. Pencapaian dan sirkulasi 

perlu adanya pemisahan pencapaian bagi kegiatan umum 

dengan servis (pelayanan) untuk keamanan dan kenyamanan 

masing-masing kegiatan dan untuk maksud yang sama. Perlu 

adanya pemisahan sirkulasi kendaraan dan pedestrian. 

Alternatif pencapaian dan sirkulasi 
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Alertnatif 1 

Pet-lJi(IN 
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Alternatif 2 

~1D~5uNr;:~~L 

pencapaian pengunjung dan 
servis dari arah utara site 
kemudian sirkulasi servis 
dipisah dengan sirkulasi 
pengunjung. 

pencapaian pengunjung dan 
servis dipisahkan dari 
sebelah utara. 

"f 3 
AIt e rn a tl ~ <;E.n¥IS . 

pencapaian pengunjung dan 
servis dipisahkan dari arah 

~1'aeo""J\.'''''''" utara dan barat site. 

Kriteria pemilihan : 

Al t. 1 lIlt. ,?- 1\1 t •.3 
kriteria bobot ----------------------------------
penilaian nilai score nilai score nilai score 

1.kelancaran 
sirkulasi 4 1 4 3 12 2 8 

2.keamanan dan 
kenyamanan 
pencapaian 3 1 3 3 9 2 .. 6 

3.pengawasan 2 3 6 2 4 2 4 
\. 4.efisiensi 

pemakaian 
tapak 1 2 2 3 3 2 2 

jumlah 15 28 20 

keto :3=memenuhi syarat, 2=kurang memenuhi syarat 
l=tidak memenuhi syarat 

Pilihan pencapaian dan sirkulasi adalah alternatif 2. 

b. Kebisingan : 

perlu dilindunginya kegiatan dalam bangunan dari 

kebisinga~ baik yang berasal dari dalam tapak maupun 
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dari luar. 

alternatif 

menjauhkan kegiatan yang membutuhkan ketenangan 

dari sumber bunyi. 

pemakaian bahan-bahan bangunan yang mampu mereduk

si suara. 

c. Kegiatan dalam tapak : 

kegiatan yang beragam membutuhkan area terpisah agar 

tidak saling mengganggu. 

d. Peraturan bangunan setempat : 

- garis sempadan bangunan (rooi) 

- koefisien dasar bangunan (KDB) 

- koefisien lantai bangunan (KLB) 

6.1.4. Pendekatan zoning dalam tapak 

Dasar pendekatan 

- kegiatan dalam tapak yang beragam 

- kebutuhan kenyamanan dan keamanan berkegiatan 

a. Zoning berdasRr kebisingan : 

- zone 1 = ramai 

- zone 2 = transisiwm:: 
- zone 3 = tenangl{ 

zone 4 = servis 
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b. Zoning berdasar kegiatan 

1. zone umum dan 

zone antara':·1'.::Ij:Ei
..'. ." . . 

" 2. zone privat
~• •• ' .' ' •• : • I • " • • I ' 

3. zone servis 

Alternatif zoning dalam tapak 

a. Zone antara adalah zone pemisah kegiatan didalam 

tapak dengan kegiatan di dalam tapak 

melalui jalan pedestrian 

- sebagai pejalan kaki bagi lingkun

gannya. 

- sebagai kontinuitas visual terhadap 

lingkungan. 

b. Zone kegiatan 

Horisontal - zone umum, berupa mall terbuka, serta 

area perbelanjaan. 

- zone privat, merupakan area bagi kegia

tan pribadi (tamu dan pengelola). 

-	 zone pelayanan, adalah area bagi kegia

tan pelayanan dan pemeliharaan bangunan. 

Vertikal - zone bawah, merupakan area penerima dan 

area kegiatan perbelanjaan. 

zone transisi, adalah area peralihan
,.-'_: :'-:'.~-'-

:~'f~~~)
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antara zone ramai dengan zone tenang. 

zone atas, adalah area tenang bagi 

kegiatan privat. 

6.1.5. pendekatan orientasi bangunan. 

Bangunan menghadap ke timur 

dasar pertimbangan 

merupakan jajaran bangunan y~ng mengikuti poros imajin

er. 

- Orientasi utama ke arah yang strategis yang memudahkan 

pengenalan dan 'menangkap' masa. 

- orientasi mempertimbangkan iklim, arah angin, lintasan 

mata hari dan view. 

6.2. Pendekatan perancangan 

6.2.1. Pengarahan Arsitektur 

a.	 Arahan bentuk : 

masing-masing 'entrance ' harus jelas bagi 

kegiatan perdagangan, dan ruang parkir. 

perwujudan bangunan mence£~inkan kegiatan yang 

diwadahi, aspek lokal, optimalisasi ekonomi dan 

teknologi. 

b.	 Arahan'ruang terbuka 

Tapak Indra thatre terdapat' ruang terbuka yang 

mempunyai dimensi, sifat,hirarki dan fungsi 

yang berbeda. 
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Perletakan kaki lima hendaknya diatur sehingga 

tidak mengganggu kegiatan lain di ruang terbuka 

tersebut. 

Parkir sebaiknya terpisah dengan daerah pelaya

nan dan bongkar muat. Parkirdan bongkar muat 

sebaiknya berhubungan langsung dengan bangunan. 

Khusus Shopping : 

'Kehadiran' shopping mall ditampilkan secara 

jelas 

Jenis perdagangan hendaknya dikelompokkan 

menurut 

kelompok yang memerlukan keamanan tinggi 

kelompok yang berfrekuensi bongkar muat 

tinggi 

kelompok kaki lima 

Ukuran tempat tempat berdagang dibuat modul 25 

m2 untuk pertokoan dan modul 5 ffi2 untuk 

kelompok kaki lima, serta ditata dengan 

pertimbangan kemudahan sirkulasi 

pengunjung dan barang. 

Untuk menciptakan alir~rr- .pengunjung, Berlu 

diciptakan 'magnet/penarik' seperti departemen 

store sedangkan toko-toka lain diletakkan 

. diantaranya. Secara horisontal, 'magnet' 

terletak diujung-ujung komplek pertokoan 

(dengan toleransi jarak antar magnet tertentu) 

sehingga terjadi aliran pengunjung dari ujung 

•.._-----~--_.-~~-
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ke ujung, maupun seoara vertikal 'magnet' mampu 

menarik pengunjung ke atas. 

Penataan toko dengan sistem double loaded dan 

sebagian berorientasi keluar bangunan, sebagian 

ke dalam 

Area pertokoan mp.mpllnyai akses langsung dengan 

area bongkar muat. Bongkar muat hendaknya 

berada di basement sehingga memudahkan sirkula

si barang 

Sebaiknya dihindariperbedaan ketinggian lantai 

mall yang selevel. Mall bisa lebih dari satu 

lantai dan jangan ada dead end pada mall tanpa 

fasilitas apapun. Hubungan visual antar level 

dimungkinkan melalui vide yang dirancang dengan 

baik. 

Khll~nR Gerlnng Pa.rkir 

Entrance harus jelas dan terarah serta 'kehadi

r3nVa tid~k lehih kust d~ri fun~si mall 
v -

Gedung parkir mempunyai akses langsung ke
 

gedung induk (shopping mall)
 

Hendaknya gedung parkir direncanakan dengan
 

persyaratan yang telah ditentukan.
 

6.2.2. Pendekatan Tata Ruang Luar 

Arahan tata ruang luar 
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-penggunaan taman dan pepohonan untuk mempertegas peng

gunaan ruang luar lahan, pembentuk ruang eksterior, 

penunjang penampilan bangunan, pengarah bagi pengunjung 

dan mempertegas kegiatan diruang luar tapak, 

6.2.3. Pendekatan Penampilan Bangunan 

Dasar pendekatan: 

- Karakter bangunan adalah komersial maupun lokal 

- Ungkapan arsitektur : terbuka, mengundang, dan atrak

tif. 

a.	 Bentuk Dasar Bangunan 

Dasar pertimbangan flesibilitas ruang, struktur dan 

effisiensi pengaturan ruang sewa, sirkulasi 

Alternatif bentuk dasar 

o 
1 - bujur sangkar atau segi empat: 

bentuk flksibel kearah horison 

tal dan vcrtikal 

2 - lingkaranL .. 

o semi fix form pengembangan 

kurang fleksibel 

I
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segitiga sama sisi: 

fixed form pengembangan 

tidak fleksibel 

3. 

- Dalam skala besar, bentuk bangunan di tapak Tndra theatre

akan mengambil esensi bentuk-bentuk bangunan unik yang 

ada disekitarnya. 

4. Dalam skala kecil, detail bangunan (hiasan/ornamen, 

pintu, jendela, dsb) akan disesuaikan dengan detail 

bangunan di sekitarnya 

5. Dalamskala kawasan, bangunan akan membentuk urban 

silhouette yang baru. Hal ini dapat dipergunakan untuk 

menonjolkan 'kehadiran', menyesuaikan, atau babkan 

menyembunyikan bangunan. 

b.	 Skala: 

penampilan bangunan hendaknyaberskala manusia. Kesan 

akrab diusahakan melalui elemen-elemen bangunan 

sebagai skala penghantar manusia 

Alternatif : 

1.	 Skala akrab 

- tertekan 

- kesan meruang sangat 

kuat 

- skala manusia2. Skala normal 
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- waja.r 

3.	 Skala monomental - kontras 

- mengabaikan skala 

manusia 

- berkesan megah 

Alternatif penerapan skala bangunan 

Massa bangunan 'berundak' atau pemberian elemen 

bangunan sebagai penghantar skala manusia (pergola, 

porte cochere, dsb). 

c.	 Proporsibangunan : 

Penampilan bangunan hendaknya mempertimbangkan aspek 

proporsi, keseimbangan,untuk menciptakan keteraturan 

elemen secara visual. 

d.	 Tekstur 

Tekstur diperkuat melalui komposisi material dan 

warna, penonjolan dan pengurangan massa bangunan dsb. 

untuk menampilkan yang atraktif dan dinamis. 

6.2.4. Pendekatan sistem Sirkulasi 

Dasar pendekatan
 

- kelancaran, keamanan, dan kenyamanan berkegiatan.
 

Faktor penentu :
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1. Pergerakan dan perpindahan manusia 

2. Pergerakan dan perp[indahan kendaraan/alat-alat 

3. Distribusi ~arang dan penggudangan...' . . 

a. Sirkulasi dalam bangunan :.	 " 

Pergerakan horisontal terutama bagi sirkulasi manu

sia dan alat-alat bantu (kereta dorong, dsb yang 

terbagi dalam pedestrian terbuka, setengah terbuka 

dan tertutup) 

sirkulasi vertikal di dalam bangunan berupa eleva

tor/lift penumpang dan barang, tangga dan escalator. 

Perletakkan titik simpul transportasi vertikal 

.tersebut sebaiknya berjarak r~latif sama ke seluruh 

bagian bangunan. 

b.	 Sirkulasi di luar bangunan 

sirkulasi manusia terpisah dari kendaraan. Perte

muan dua jenis sirkulasi tersebut diusahakan semin

imal mungkin Sirkulasi kendaraan service terpisah 

dengan sirkulasi kendaraan umum. 

6.2.5. Pendekatan Program Ruang 

Dasar pendekatan 

- tuntutan kebutuhan pemakai 

macam dan kelompok kegiatan 

a. Tuntutan kebutuhan pelaku kegiatan 

- pengunjung/konsumen/pembelanja 
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konsumen/pembelanja : 

melakukan kegiatan belanja sambil rekreasi 

- pengelola 

dapat melakukan tugas dan kegiatannya dengan baik 

- pelayanan 

membutukan kelancaran pergerakan dan fasilitas yang 

memadai bagi kegiatan pelayanan. 

b.	 Macam dan kelompok kegiatan 

1.	 Kelompok kegiatan privat adalah kegiatan tamu 

2.	 Kegiatan umum , merupakan kegiatan konsumen/pengunjung 

3.	 Kegiatan pengelola adalah kegiatan staff dan karyawan 

shopping mall dan gedung parkir 

4.	 Kegiatan pelayanan adalah kegiatan untuk melayani 

fungsi-fungsiyang diwadahi dalam bangunan. 

2.6.	 Pendekatan kebutuhan ruang 

a.	 Ruang privat 

-ruang	 staff shopping mall 

manager rl~n Rekretaris 

- ruang staff
 

- ruang tamu
 

- ruang rapat
 

staff gedung parkir 

- ruang staff	 Ii
ii 

b. Ru ang umum 

- telepon box 

- pusat pertokoan 
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- mall 

- restourant 

- toilet 

- pertokoan 

h- ruang kaki lima 

c. Ruang servis 

- tangga umum 

tangga darurat 

ruang lift barang 

- escalator 

- ruang parkir 

- ruang sirkulasi kendaraan 

- gudang peralatan 

- dapur 

d. ruang pedagang 

- ruang penjual 

- ruang promosi 

- ruang transaksi 

- gudang 

- loading dock 

e. Ruang kegiatan karyawan 

- ruang istirahat 

- ruang kantin karyawan 

- ruang dapur karyawan 

- room boy station 

- ruang tunggu sopir 

- ruang pelayanan 
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f. Ruang servis staff 

- security 

- ruang makan,pantry 

- gudang 

- toilet 

g. Ruang unit tenaga 

- mekanikal dan elektrikal 

- water pump 

- water treatment 

6.2.7. Pendekatan lay-out ruang 

a. Dasar pendekatan 

- kesatuan kelompak ruang 

- kebutuhan bagi kedekatan 

- kemudahan/kelancaran 

- effisiensi penataan ruang kegiatan 

a.	 Layout ruang shopping mall 

ruang toka disu3un sepanjang mall untuk kemudahan 

kontak dengan aliran pengunjung. 

pemisahan jalur pengunjung, pedagang ·dan barang serta 

sequential	 aliran pengunjung untuk mengurangi persimpan

gad sebanyak mungkin. 

Alternatif penataan : 

- alternatif 1 

bentuk dasar "U" 
-~ ~NTl'i'. 
1-v ~~nra. 

"u"" single loa.ded 
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Kriteria penilaian 

lll<::' 

- alternatif 2 

bentuk 'cluster' 

- double loa.ded. . - .MAl-L. ' ..···1:--····:··
.., ··_B!lR:··· 
- memberi banyak pilihan. '.... . 

untuk berekreasi 

alt. 1 llt.2 
bobot---------------------------- 

nilai score nilai score 
==============================~========================= 
1.Efisiensi penataan 

ruang 4 2 8 3 12 
2.Keleluasaan aliran 

pengunjung 3 2 6 3 9 
3.Pencapaian ke 

ruang taka 2 3 6 3 S 
4.Efisiensi pelaya

nan 1 2 2 3 3 

jumlah	 22 30 

ket: 3 = memenuhi syarat, 2 = kuiang memenuhi, 1 = tidak 
memenuhi 

6.2.8. Pendekatan Besaran Ruang 

Dasar pendekatan
 

- macam kegiatan dan peralatan yang digunakan,
 

- besaran ruang gerak dasar pelaku dan kapasitasnya,
 

- tuntutan kualitas ruang secara psikalogis
 

b. Besaran ruang 

1.	 Ruang pelayanan perbelanjaan 

supermarket (lt1) = 1408 m2 

Dept. store (It 1 dan 2) = 2111 m2 
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2. R. pelayanan rekreasi/hiburan 

- Bioskop 

auditorium,rg.layar dan stage = 1916 m2 

R. proywksi = . 164 m2 

loket tiket = 82 m2 

restoran = 410 m2 

area bermain---anak-anak = 246 m2 

-.------------+ 

-- 2818 m2 

3. R. pelayanan pendukung 

Perparkiran pada lantai basement = 1173 m2 

kantor administrasi pengelola = 156 m2 

pergudangan d i It basement = 78,2 m2 

vide = 156,4 m2 

r. pamer temporer = 117,3 m2 

r.escalator = 39 m2 

r.tangga = 78,20 m2 

- koridor 

r. life = 39 m2 

r. fas.komunikasi = 23,46 m2 

r.AHU,mekanikal,lavatory = 54,74 m2 

-------------------+ 

1954 m2 

8. Besaran ruang keseluruhan 

a. dept.store dan supermarket = 3519 m2 
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b. R. pelayanan rekreasi+hiburan 2818 m2 

c. R. pelayanan pendukung	 = 1954 m2 

------------------+ 

jumlah = 8291 m2 

~.	 Pendekatan Sistem U~ilitas 

-. 
Dasar pendekatan : 

efisiensi pelayanan, kemudahan oprasional dan· perawa 

tan. 

1.	 Penghawaan 

penghawaan alami 

sross ventilation baik vertikal maupun horisontal. 

penggunaan pada ruang umum (mall), ruang parkir dan 

basement. 

Penghawaan	 buatan (air conditioning), 

sistim pengkodisian udara adalah sistim AC sentral, 

yang dipergunakan pada seluruh ruang pertokoan 

(tidak termasuk mall), ruang pengelola. 

2. Sistim pengcahayaan 

- pencahayaan alami, 

- pencahayaan alami melalui bukaan jendela maupun atap 

sky light) 

- ~encahayaan buatan 

- pencahayaan buatan seminimal mungkin 

3. Sistim perlindungan terhadap kebakaran 

- sistem yang ditrapkan adalah paduan dari 

_~_~~_ J 
I 
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- sistem hydrant (diluar bangunan)
 

- sistem sprinkler
 

- sistem alarm/deteksi
 

- sistem tabung (fire extinguister)
 

sistem perlindungan ini ditunjang pula dengan 

perancangan bangunaIJ yang baik. meliputi 

pemilihari~bahan yang tahan api
 

- menghindari dead end space
 

- tangga darurat
 

4. Listrik 

sumber utama tenaga listrik berasal dari PLN. Sumber 

listrik cadangan berasal dari generator dengan kapasitas 

50% dari kapasitas sumber utama (PLN) 

5.	 Sistem suplai air 

Sistem suplai bersih 

air bersih berasal dari ground reservoir (tangki bawah 

tanah) dimana airnya disuplai dari PDAM 

- sistem distribusi air adalah down feed 

sistem suplai air panas 

. sumber air diambil dari ground reservoir yang 

dipanaskan dalam boiler dan didistribusikan hanya ke 

dapur. 
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. Alternatif 1 Up feed 

- air selalu dipompa

kan ke atas secara 

terus menertus 

Alternatif 2 Down feed 

- air dipompa ke upper 

tank dan distribusi 

air ber j alan dengan 
~ 

sistem gravitasi 
Kriteria pemilihan 

kriteria	 alt.l alt.2 

1.suplai tenaga untuk 
distribusi air besar kecil + 

2.ketersediaan air tdk. konst an konstan + 
3.beban t.erhadap 

struktur bangunan kecil + besar 

keterangan : += memenuhi, -= tidak memenuhi 

Alternatif suplai air terpilih adalah sistem Down feed 

(alternatif 2). 

6.	 Sistem sanitasi dan drainase : 

Sanitasi meliputi sistem pembuangan air kotor dan 

kotoran dimana bagian pengendapnya berupa tanki septic 

yang berada didalam tapak. 

Drainasi merupakan saluran air hujan yang berada 

disekeliling bangunan, vertikal maupun horisontal. 

M
~':::..-~""7.	 Sistem komunikasi -,;:-"1~~'!!Sll' '}.\>-. '_....).,.

" ~., •. /" ~'~l~i("';"!",,, "" '.'_ :,,..: '::»~t-~~:' ':';;.~ - ;;~" A ~ .\ 
{, ':1 I;:....~~ "",~ ..... .( .. ' ::~.; 

\~;~~~~;~1(:;'} 



- telepon : 
If.l.H 

- tersedia saluran telepon maupun interlokal untuk 

shopping mall dan parkir. 

audio dan sound system : 

- sentral radio dan musik pengiring, sistem panggilan 

(paging system) untuk shopping mall. 

- ruang parkir menggunakan CCTV (close circuit TV) 

dengan kamera di tempat-tempat yang dianggap strate

gis. 

6.2.10. Pendekatan sistem struktur 

Tuntutan terhadap sistem strukutur 

- keanekaragaman dan fleksibilitas ruang 

- keamanan dan kenyamanan bagi pemakai 

- keawetan, kemudahan pelaksanaan dan pemeliharaan 

- ekonomis 

Arahan struktur bancunan 

1.	 Sistem struktur : 

sistem struktur dapat mendukung stabilitas, 'fungsi 

dan citra bangunan serta ekonomis 

sistem struktur mempertimbangkan kecepatan dan 

efisiensi dalam pembangunan serta mencerminkan 

optimasi teknologi 
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Kriteria pemilihan super struktur 

str.rangka bearing wall 
kriteria bobot 

nilai score nilai score 
----------------------~-------------------------------

1. j angkauan 
bentang 4 r, 

.) 12 3 12 
2.fleksibilitas 3 3 9 2 6 
3.kemudahan pe

laksanaan 2 3 6 2 4 
4.biaya murah 1 3 1 2 4 

jumlah 30 24 

keto 3=memenuhi. 2=kurang memenuhi. l=tidak memenuhi 

Sistem super struktur t0rriJth orlal.8h struktur rangka 

2. Bahan struktur : 

- kuat menahan beban dan tahan lama (minimalselama umur

ekonomis bangunan), ekonomis dan estetis. 

- kemudahan dalam pelaksanaan dan perawatanya. 

- bahan struktur tahan terhadap api atau minimal dilapisi 

bahan tahan api. 
kriteria pemilihan bahan 

kayu baja beton 
kriteria bobot --------------------------------~---

nilai score nilai score nilai score 
----------------------_._--------------------------------
-------------------------------------------------~----

1. daya dukung 
---

beban 4 1 4 3 12 3 12 
2.daya tahan 

terhadap api 3 1 3 1 3 3 9 
3.harga murah 2 3 6 2 4 2 4 
4.mendukung 

performance 
bangunan 1 2 2 2 2 3 3 

jumlah 15 21 

bahan bangunan terpilh adalah beton bertulang. 

3. Kontruksi 

a. kontruksi pondasi bangunan 
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pemilihan slstem pondasi disesuaikan dengan 

keadaan/daya dukUng tanah dan mampu mendukung beban yang 

bekarj a padanya.
 
kriteria pemilihan sub-struktur :
 

food plat tg. pancang sumuran 
kriteria bobot ----------------------------------- 

nilai score nilai score nilai score 
===="===================================================== 
1.daya dukung 

beban 4 3 12 3 12 2 8 
2.kesesuaian 

dengan lahan 3 2 6 3 9 2 6 
3.harga murah 2 3 6 2 4 3 6 
4.kemudahan 

pelaksanaan 1 3 3 2 2 3 3 

jumlah	 27 27 23 

Alternatif terpilih adalah foot plat atau tiang pancang. 
Atau ada kemungkinan untuk mengkombinasikannya. 

b.	 Kontruksi dinding 

dinding bangunan berfungsi sebagai partisi, mudah dan 

ekonomis dalam pelaksanaannya. 

c.	 Kontruksi lant8i rnampu mendukung beban yang bekerja 

padanya dan menyDlurkan heban kc alemen struktur yang 

lain 

mampu mendukung beban yang bekerja padanya dan 

menyalurkan beban ke elemen struktur yang lain. 

d.	 Kontruksi atap 

secara fungsional dapat melindungi bangunan terhadap 

hujan dan angin dan panas matahari. 

bahan relatif ringan namun kuat serta mudah pelaksa

naan dan perawatan. 

e.	 Kontruksi plafon 

bahan awet, mudah dalam pemasangan dan pemeliharaannya 

dan dapat mendukung sistem akustik ruangan. 

ruang plafon dipergunakan sebagai distribusi sistem 

utilitas bangunan Cducting, kabel-kabel listrik, sound 
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