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BAB V

PENGEMBANGAN DESAIN

Pada proses pengembangan desain,ada beberapa perubahan yang

dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Perubahan tersebut diantaranya pada penataan pola parkir dengan

dilakukan pengurangan dan penggabungan, penataan sirkulasi / jalur

masuk dan keluar mobil dan kendaraan.

5.1. Hasil Desain

5.1.1. Situasi

Dari gambar situasi terlihat 3 massa yang memiliki fungsi yang

berbeda antara massa 1 dengan massa yang lain. Untuk massa besar

merupakan bangunan utama dari pusat promosi kerajinan batik yang

didalamnya meliputi area promosi, area pemasaran, area pelayanan

umum, area pengelolaan, area studi, area peragaan, kantin dan musholla.

Sedangkan untuk massa yang kecil merupakan 2 bangunan penunjang

kegiatan utama yang memiliki fungsi sebagai area servis. Ketiga massa ini

dihubungkan oleh jalan berbatu.

Untuk tatanan massa dari ketiga bangunan, baik pada bangunan

utama maupun bangunan pendukung merupakan analogi dari alat

pembuat batik yaitu canting yang tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala,

badan dan kaki dengan pembedaan bentuk, ketinggian dan pemakaian

elemen atap joglo limasan pada bagian tengah yang digunakan sebagai

point of interest.

Respon lingkungan luar terhadap keberadaan bangunan pusat

promosi kerajinan batik ini sangatlah mendukung, hal ini dapat terlihat dari

letak bangunan yang berada pada kawasan pusat kegiatan perdagangan

masyarakat dengan taraf aktivitas yang aktif dan padat.
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Sirkulasi ke tapak dapat dicapai dengan mudah, baik dari arah

timur maupun barat, karena letak tapak yang berada pada jalan raya

yang aktif yang merupakan jalur kolektor utama dan dekat dengan

terminal bus Pekalongan

Bangunan Utama
merupakan
bangunan utama
pada Pusat promosi
Bangunan bagian
tengah
menggunakan atap
joglo limasan yang
digunakan sebagai
point of interest.

JAUSN RAVA

Gambar 5.1

Situasi

Sumber: Dokumen Pribadi.

BANGUNAN

PENOUmNG

Bangunan Penunjang
merupakan area servis
yang terletak
dibelakang bangunan
utama

5.1.2. Siteplan

Dari gambar siteplan dapat dilihat komposisi bentuk kotak yang

dipadukan dengan bentuk setengah lingkaran yang disusun rapi, dan

dinamis sehingga memudahkan dalam pencapaian dan dalam pembagian

zona fungsi kegiatan.

Antara bangunan utama dan bangunan penunjang dikelilingi oleh

tanaman yang ditata sejajar dan rapi membentuk garis tepi. Selain

sebagai penyejuk dan penyaring, juga untuk menegaskan karakteristik

desain pola motif batik yang selalu tersusun rapi, berulang-ulang dan

membentuk garis tepi
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5.1.3. Sirkulasi
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Pintu masuk untuk Pintu keluar

mobil dan sepeda untuk mobil dan
motor sepeda motor

Area pengelola dan
servis bersifat private,
hanya untuk pengelola
dan karyawan saja

Pintu masuk dan

keluar untuk

mobil services

Gambar 5.2

Siteplan

Sumber: Dokumen Pribadi.

, ~ -««• .-fee <«*• *f' & • ** ^jsl;

Pintu masuk untuk mobil Pintu keluar untuk mobil
dan sepeda motor dan sepeda motor

Gambar 5.3

Sirkulasi

Sumber: Dokumen Pribadi

Pintu masuk dan keluar

untuk mobil services

4

Sirkulasi terbagi antara pemakai kendaraan bermotor, mobil, pejalan kaki,

bus dan aktivitas services, antara lain :

a. Untuk kendaraan motor dan mobil, yaitu:

Masuk langsung dari site sebelah utara yaitu dari arah samping

jalan raya dan keluar dari site sebelah utara. Jalur masuk dan keluar ini

terletak bersebelahan yang hanya dibatasi oleh taman yang diletakkan
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dibagian tengah. Untuk area parkir pengelola dan pengunjung dijadikan

satu, karena terbatasnya site. Selain itu juga agar tidak menutupi fasade

bangunan. Parkir sepeda motor berpola melengkung seperti pola motif

batik parang.

b. Untuk pejalan kaki

Disediakan pedestrian dengan pintu masuk sebelah utara.

c. Untuk aktivitas services

Masuk dan keluar kendaraan menjadi satu yang letaknya berada

disebelah kanan bangunan.

d. Untuk bus

untuk bus tidak masuk kedalam site, karena area parkir bus

diletakkan diluar site yang langsung bersebelahan dengan jalan raya. Hal

ini diharapkan dapat mempermudahkan dalam pengaturan sirkulasi.

5.1.4. Denah

5.1.4.a Bangunan Utama

Bangunan utama merupakan tempat kegiatan utama bangunan

sebagai pusat promosi kerajinan batik yang terdiri dari 2 lantai. Antara

lantai 1 dan lantai 2 memiliki fungsi yang berbeda dengan penggunaan

sistem grid struktur bangunan sama yaitu 6x6m.

Pada lantai 1, terbagi dalam 4 area dengan fungsi yang berbeda,

yaitu

area promosi berfungsi untuk mempromosikan kerajinan batik. Area

ini mewadahi ruang-ruang untuk kegiatan promosi, seperti ruang

pameran, ruang koleksi dan ruang perawatan, dll

Area pemasaran berfungsi untuk tempat jual beli batik. Area ini

mewadahi ruang-ruang untuk kegiatan pemasaran, seperti retail,

butik, souvenir, ruang jahit, dll

Area pelayanan umum berfungsi untuk memberikan pelayanan

kepada pengunjung. Area ini mewadahi ruang-ruang untuk
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Pada lantai 2 terbagi dalam :

area peragaan berfungsi untuk kegiatan peragaan.

Area studi didalamnya mewadahi ruang-ruang untuk kegiatan

belajar pengenalan kerajinan batik, seperti perpustakaan,

classroom untuk praktek membatik yang sifatnya terbuka, ruang

seminar, ruang laboratorium, ruang kritik, ruang serbaguna, dll.

Musholla

Kantin didalamnya mewadahi ruang makan, ruang persiapan dan

dapur.

Tangga dari lantai 1

Musholla

Area Peragaan

0<*><&®4©©«>®0<s©e>®©©

Kantin

Tangga
turun ke

lantai 1

Gambar 5.5

Denah Bangunan Utama Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

Sirkulasi yang digunakan dalam bangunan lantai 2 yaitu memutar

dari kiri ke kanan melalui ruang peragaan, area studi, kantin yang

kemudian turun kelantai 1.

5.1.4. b. Bangunan Penunjang

Bangunan penunjang berupa area servis yang terdiri dari 2 massa

bangunan yang dihubungkan dengan jalan berbatu dan terletak di

samping bangunan utama dekat dengan area pengelolaan, karena

bersifat private. Kedua bangunan ini terdiri dari 1 lantai.

Ruang-ruang yang terdapat pada area servis, antara lain :

• Bangunan 1 mewadahi ruang housekeeping, lavatory dan gudang
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Bangunan 2 mewadahi ruang genset dan watertower.

Bangunan 1

Bangunan 2

Gambar 5.6

Denah Bangunan Penunjang
Sumber: Dokumen Pribadi

5.1.5. Potongan Bangunan

5.1.5.a. Bangunan Utama

Pada potongan bangunan terlihat penggunaan struktur dengan

menggunakan material kuda-kuda baja pada atap miring, dan struktur

joglo limasan pada atap bangunan yang diekspose bagian dalamnya.

Untuk struktur dinding dengan material bata, sedangkan untuk struktur

bawah menggunakan pondasi footplate dan pondasi batu kali.

Kuda-kuda baja

A

Kolom 60x60
Gambar 5.7

Potongan A-A Bangunan Utama
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.8

Potongan Atap Joglo limasan
Sumber: Dokumen Pribadi

Joglo limasan

•111



•fiyUM.FOIiWltf.1 "MOflF 'MflK. PAVA -pF,N»fPlUt.Y F/l&ftDF, £F,'M<4;<II Mfc-fOR, 'PFXF^Yf0
Ctfiyi VteCMI, 'MYGOYVLYY

5.1.5.b. Bangunan Penunjang

Gambar 5.9

Potongan C-C Bangunan Penunjang
Sumber: Dokumen Pribadi

Sama seperti halnya dengan bangunan utama, bangunan

penunjang juga menggunakan struktur kuda-kuda baja, struktur dinding

dengan material bata.

5.1.6. Tampak

Pada fasad/tampak bangunan banyak didominasi oleh penggunaan

material kaca pada jendela dan pintu, serta ornamen ukiran. Selain itu,

penggunaan warna-warna lembut seperti kuning gading, merah tua, coklat

dan biru yang dikontraskan dengan elemen lainnya seperti batu alam, hal

ini dimaksudkan sebagai penekan pada bangunan yang menggunakan

unsur motif batik sebagai elemen estetik pembentuk citra bangunan yang

dan juga untuk memperlihatkan konsep bangunan itu sendiri sebagai

pusat promosi kerajinan batik. Sedangkan untuk penyusunan ornamen

dan jendela dilakukan secara berkelompok dan berulang-ulang sesuai

dengan pola penyusunan motif batik ceplok yang selalu berulang-ulang

dan berkelompok.

Ornament lidah api
disusun sejajar Kaca susu

Kaca dengan ornament
motif lidah api pada
bagian tengah

Batu alam

Kolom bulat

Jendela kaca bening
dengan motif bunga

Ornament ukiran motif

parang dan motif
ganggong broto

iiiiHiSnaiin

Pintu masuk dengan material kaca
yang dipadukan dengan motif lidah
api dan bingkai ukiran GRC motif
bunga warna coklat

Mf

'I
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Ornament motif

lidah api

jit W I3* I*

Gambar 5.10

TampakDepan Bangunan Utama
Sumber: Dokumen Pribadi

TAMPAK BELAKANG Jendela kaca bening
dengan motif bunga

Batu Alam

Jendela

Gambar 5.11

Tampak Belakang Bangunan Utama
Sumber: Dokumen Pribadi

Atap miring dengan
penambahan jalusi

l.-.F-'C'.fc iLULUMt llf-UK |.-.r-KAK bLULU-M lSAHAI

Gambar 5.12

Tampak Samping Bangunan Utama
Sumber: Dokumen Pribadi

jffiBmsm
TAMPAK BELAKANG

Ukiran GRC

motif

anyaman yang

dipadukan
dengan batu
palimanan

TAMPAK DEPAN

Batu Alam

Kolom

60x60

Ukiran GRC

motif kawung
ceplok

m
TAMPAK SAMPING

Gambar 5.13
Tampak Area Service

Sumber: Dokumen Pribadi
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Dalam mengolah fasade harus didasarkan pada analisa arah

pandangan dari luar kedalam site. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan

fasade yang dapat menarik minat orang yang melihatnya.

5.1.7. Rencana Bangunan

5.1.7. a. Rencana Atap

Pada rencana atap bangunan utama menggunakan atap dak yang

dipadukan dengan atap miring dan atap joglo limasan. Sedangkan pada

bangunan penunjang, atap yang digunakan adalah atap dak dan atap

limasan.

Atap Miring

Atap joglo
limasan

Gambar 5.14

Rencana Atap
Sumber: Dokumen Pribadi

Atap Limasan

AMAStRVIS

Atap dak

5.1.7. b. Rencana Pondasi dan Balok

Pada rencana pondasi dan balok bangunan utama dan bangunan

penunjang menggunakan bahan baja komposit dengan ukuran balok

induk 40/30 dan balok anak 30/20. untuk pondasi dengan menggunakan

pondasi footplat dan pondasi batu kali.

Gambar 5.15

Rencana Pondasi
Sumber: Dokumen Pribadi
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.AREA SERVIS .
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Gambar 5.16

Rencana Balok lantai
Sumber. Dokumen Pribadi

5.1.7. c. Rencana Pola Lantai

Untuk rencana pola lantai bangunan utama dan bangunan

penunjang menggunakan bahan keramik dan marmer dengan ukuran

yang baerbeda-beda. Pola-pola yang digunakan merupakan transformasi
dari pola-pola motif batik, seperti motif bunga, anyaman kawung ceplok.

Pemilihan warna keramik juga disesuaikan dengan warna dasar batik,

yaitu kuning gading, coklat, merah hati, hijau, biru, dan putih

^'^+^!^^-1^+T4^^-^4 .1- i - i, -

Gambar 5.17

Rencana Pola Lantai
Sumber: Dokumen Pribadi
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5.1.7. d. Rencana Plafon

Pada rencana plafon bangunan utama dan bangunan penunjang

menggunakan bahan gypsum bermotif batik lidah api, motif bunga, motif

batik banji, dan motif batik ganggong. Selain gypsum juga digunakan

bahan lain yaitu tripiek dengan ukuran yang berbeda-beda antara 60x120

dan 40x60. T . ,. .„ ,nTripiek 40x60

Motif

ganggong

Motif lidah api

Tripiek 60x120

Motifbanji

Gambar 5.18

Rencana Plafon
Sumber: Dokumen Pribadi

5.1.7. e. Rencana Landscape

Selain «5

sebagai
pembentuk

«*?s|l|»23

. /• jJJJjH:
mM I "mJSBB;

y*iHE.

•

«

*
*

* -

lHl!ii®P*U_l ^ fill &ANGUNMV

^•••^^^H l&l^ ' FOHfT OFruang, ^w^ii^MMHI
vegetasi
juga
digunakan
sebagai

; ttS: q jr. -ivr :ryWBEgk Taman dengan
wwvf^v _ ^VHUH Bfc^*.--jfe.--.il '- WWiM kolam air

JALAN RAVA —- - -J~=^ tyyy mancur
-— jaukr»a ditengahnya

c

Gambar 5

Rencana Lat

lumber: Dokun

.19

idscape
len Pribadi

Pada rencana landscape, penataan vegetasi dilakukan secara

sejajar, rapi dan mengelilingi bangunan hingga berbentuk menyerupai

garis tepi pada batik. Selain itu, penambahan taman dan kolam air mancur
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dimaksudkan untuk memberikan kesejukan disekitar bangunan. Untuk

perkerasan, material yang digunakan seperti paving, conblok, batu, kerikil,

pasir.

TlHAMAH IHl TUIAI

TAMPAK
Gambar 5.20

Rencana Taman

Sumber: Dokumen Pribadi

*f±r n -ir
L;,J_ L_ J

ii3»fal

^Aj^JgV- •*•

*2$m
«n f

Gambar 5.21

Detail Perkerasan

Sumber: Dokumen Pribadi

5.1.8. Detail Arsitektural

Detail arsitektural meliputi detail pintu, jendela, kolom dan ornamen.

Untuk detail pintu dengan material kaca yang dipadukan dengan ukiran.

Seperti pada pintu utama menggunakan kaca bermotif yang dibingkai

dengan ukiran GRC motif bunga sehingga dapat memberikan suasana

jawa pada bangunan. Untuk detail jendela, material yang digunakan

sama, yaitu kaca bening bermotif, kaca susu, kaca grasir. Penggunaan

kolom bundar dengan ukiran yang diekspos. Penyusunan pola ornamen

disesuaikan dengan pola motif batik.
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Bingkai ukiran
GRC motif bunga

Pintu kaca

bermotifbatik

lidah api

Jendela kaca

susu

T^_>— •*& *S5.'!P

Ukiran GRC motif

bunga

ftmm t

Gambar 5.22

Detail Pintu, Jendela, Kolom Dan Ornamen
Sumber: Dokumen Pribadi

t3ri

7

Jendela kaca bening
bermotif bunga

*^4**t
Ukiran motif bunga

Ukiran GRC motif

anyaman yang

dipadukan dengan batu
alam palimanan

Jendela kaca

susu

>i
Kolom bundar yang
dipadu dengan ukiran

Ukiran GRC motif

kawung ceplok

5.1.9. Interior Bangunan

R-SenifT,.:** j • 0* D -
V> yn—<V

1
\> >>\ [}^

Tern pot KoK_

T-v-npat moiarri <«.*~Cs

^ff i—u.

J

so
-"•"- _1_ lj| Ornament

- "ft' motifparang
I danmotif

-414= *ri

Ukiran motif lidah api

Ruang pameran
terletak di lantai 1 dan

berhubungan langsung
dengan ruang demo
batik, sehingga
pengunjung dapat
melihat secara

langsung proses
pembuatan batik tulis
canting
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Gambar 5.23

Ruang Pameran dan Demo Batik
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 5.24

Ruang Koleksi
Sumber: Dokumen Pribadi

Ruang koleksi terletak dilantai 1 bersebelahan dengan pintu masuk

Kursi tunggu
"lak

-" \*»"i
D-Kamor Pas -K'asir

-Cermin an
'',—Tempat baju

I -j—Display

Gambar 5.25

Ruang Butik
Sumber: Dokumen Pribadi

Ruang butik juga terletak pada area pemasaran yang berada dilantai 1
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Gambar 5.26

Ruang Peragaan
Sumber: Dokumen Pribadi

Ruang peragaan terletak pada lantai 2

Classroorr

10 r-^efnpa^ malom
.* /Oranq

-Temp© Kain

Gambar 5.27

Classroom

Sumber: Dokumen Pribadi

Untuk ruang classroom terletak pada area studi lantai 2. pada ruang ini

penggunaan kain batik sebagai material penghias ruangan, agar dapat

mencerminkan fungsi ruangan sebagai ruangan untuk kegiatan belajar

membatik.

Hall lantai 2 merupakan area studi, hall ini menggunakan struktur atap

joglo limasan yang diekspos dengan penggunaan ornamen berupa ukiran

motif batik yang diletakkan pada plafon, dinding dan pintu. Agar dapat

memberikan suasana seperti pada rumah Jawa.

Gambar 5.28

Hall Area Studi Lantai 2

Sumber: Dokumen Pribadi
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5.1.10. Eksterior Bangunan

Gambar 5.29

Eksterior Bangunan
Sumber: Dokumen Pribadi

Penggunaan warna pada bangunan, baik interior maupun eksterior

menggunakan warna yang lembut namun tetap memberikan kesan cerah

agar bangunan memiliki kesan yang berbeda dari bangunan lainnya,

warna-warna tersebut merupakan warna-warna dasar yang sering

digunakan dalam motif batik, antara lain: kuning gading, coklat dan merah,

biru. Untuk papan nama menggunakan material batu alam dengan warna

hitam. Penyusunan ornamen dilakukan secara berkelompok dan sejajar.
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5.2. Foto Maket

fiyLX'SFOK.Wlg! "MOflF Wilt l¥HVI tlvYF/MtfUlX' M.VfDt «;'l(yit VVtlCfoii tF,YF„Yf<"
Clfiyi YIS.0A.1 HAXCVXJLXX

YlrY -\? fl^llYiM !' jYY^I'Y i'^l


