
BAB III

ANALISA DAN PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN FASILITAS PENGEMBANGAN

ILMU PENGETAHUAN LUAR ANGKASA
MELALUI TEKNOLOGI TINGGI PADA SISTIM BANGUNAN

III.l. Citra Kota adalah Potensi Fasilitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan Luar

Angkasa

Dalam RIK Yogyakarta dinyatakan bahwa salah satu ciri kota Yogyakarta yang harus

dipertahankan adalah citra kota pendidikan, hal ini dikarenakan wilayahnya yang tidak terialu
luas (untuk ukuran sebuah propinsi) telah memiliki kurang lebih 2000 gedung sekolah dan
mulai tingkatdasar sampai tingkat lanjutan.

Citra lain dari Yogyakarta adalah sebagai kota tujuan wisata terbesar sesudah Bah,

hal ini mengakibatkan meledaknya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik
yang datang ke Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut berarti Yogyakarta sangat berpotensi
sebagai lokasi bangunan FPIPLA, karena bangunan tersebut selain sebagai fasilitas
pendidikan jugabcrfungsi sebagai fasilitas wisata.

I1I.2. Analisa dan Pendekatan Penentuan Lokasi

III.2.1 Alternatif dan Penilaian Alternatif Lokasi

Meninjau aspek-aspek futuristik pada bab 2, bahwa bentuk bangunan yang futuristik
cenderung menonjol / kontras dari bangunan-bangunan lainnya, hal ini lebih dikarenakan
oleh bentuk bangunannya yang "tidak biasa", menyajikan bentuk-bentuk impian ( Utopia ).
Maka berdasarkan ke-utopiaannya tersebut diharapkan keberadaan bangunan FPIPLA

nantinya dapat menambah keanekaragaman daya tarik kota serta dapat menjadi ciri suatu
wilayah di Yogyakarta. Untuk itu perlu adanya pemilihan lokasi berdasarkan ktriteria-kriteria
yang ada, kemudian dinilai untuk mendapatkan lokasi terpilih, adapun kriteria-kriterianya

adalah sebagai berikut:

1. Nilai strategis lokasi ( bobot 0,5 )

Fasilitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa merupakan sarana wisata yang
bcrorientasi pada bidang ilmu pengetahuan yang bersifat rekreatif edukatif sehingga
keberadaan lokasi diharapkan dapat mencerminkan keduanya yaitu :
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• Dalam konteks rekreatif terdapat berbagai jalur lintasan yang langsung menuju ke /

dari tempat wisata lainnya, sehingga nantinya terdapat kesan kedekatan dan

kemudahan pencapaian antar objek wisata.

• Dalam konteks edukatif terdapatatau berdekatan dengan berbagai fasilitas pendidikan,

minimal mempunyai jalur yang dapat menghubungkan lokasi dengan pusat-pusat

pendidikan yang ada di Yogyakarta, hal ini dimaksudkan agar terdapat kemudahan

pencapaian antar kegiatan pendidikan dan FPIPLA.

2. Keberadaan jalur transportasi ( bobot 0,4 )

Jalur transportasi disini merupakan jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota

disekitar Yogyakarta (jalur lintas kota), hal ini dimaksudkan agar bangunan FPIPLA

dikenal oleh masyarakat luas dari berbagai daerah, dengan asumsi bahwa lebih banyak

orang yang tahu tentang keberadaan FPIPLA di Yogyakarta maka akan semakin banyak

pengunjungnya berarti akan lebih banyak lagi orang berpengetahuan.

3. Lokasi di dominasi oleh bangunan - bangunan modern ( 0,3 )

Hal ini dimaksudkan agar terjadi perbandingan persepsi pada pengamat / masyarakat

antara bangunan modern yang beraliran pop dengan FPIPLA yang lebih beraliran futuris.

Adapun kriteria bangunan modern tersebut adalah :

• Lebih dari 2 lantai

• Di dominasi oleh penggunaan bahan kaca.

• Penggunaan sistim struktur kolom balokyang membentuk rangka ruang.

Dan peniliannya di dasarkan pada prosentase banyaknya bangunan modern dalam suatu

wilayah, semakin tinggi nilai prosentasenya maka nilai lokasi tersebut semakin baik :

PROSENTASE DOMINASI NILAI

BANGUNAN MODERN
SO % - 100 % Baik

40 % - 79 % Sedang
0%-39°o Kurang baik

4. Ketersediaan infra struktur perkotaan ( 0,2 )

Lokasi harus didukung oleh kelengkapan infra struktur perkotaan ( listrik, telcphon,

jaringan airbcrsih dan air kotor ) mengingat bangunan FPIPLA merupakan bangunan

publik yang menuntut kelengkapan infra struktur untuk kebutuhan bangunan dan fungsi

bangunan sehingga proses kegiatan yangada bisa berjalan dengan lancar.

27



5. Adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ( 0,1 )

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kctcraturan kota dimana mcnurut RIPDA panwnsata

DIY, bangunan yang sejenis dengan fungsi bangunan FPIPLA termasuk kedalam sarana
wisata minat khusus dan rencana pengembangan wilayahnya yaitu meliputi wilayah kota

dan sckitaranva. Adapun batasan wilayahnya adalah Kodya Yogyakarta. ( sumber RIPDA

pariwisata DIY Yogyakarta, 1997 )

Berikut adalah beberapa alternatif lokasinya :

A. Kawasanjalan Jendral Sudirman

Kondisi kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dominasi bangunan modern ( 80 % )

2. Merupakan jalur lalu lintas utamakota

3. Merupakan jalur yang dapat menghubungkan langsung dari objek wisata Prambanan

dan kota Yogyakarta.

4. Terdapat jalur yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan objek wisata Kaliurang.
5. Terdapat jalur yang dapat menghubungkan secara langsung dengan pusat pendidikan

UGM ( dekat dengan pusat pendidikan )

B. Kawasan jalan Urip Sumoharjo ( Jl. Solo )

Kondisi kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Dominasi bangunan modern ( 60 % )

2. Termasuk jalur utama kota

3. Terdapatbeberapa fasilitas pendidikan

4. Merupakan jalur yang dapat menghubungkan kota Yogyakarta dengan objek wisata

prambanan

C. Kawasan Jl. Maiioboro

1. Dominasi bangunan modern ( 40 % )

2. Termasuk jalur utama kota

3. Salah satu tujuan wisata di Yogyakarta

4. Merupakan jalur yang dapat menghubungkan secara langsung ke objek wisata Kraton

Yoevakarta.
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III.2.2. Lokasi Terpilih

Berdasarkan penilaian alternatif lokasi seperti terlihat diatas, maka lokasi terpilih

adalah yang mempunyai total skor tertinggi yaitu lokasi yang berada dikawasan Jl. Jcndcral

sudirman.

Jl. CikDitiroJl. C. Simanjutak

r

o i\. Jendeial buedimiaii

fugu //

Jl. I Gdp Sryoman oka Jl. DR. Wahidin S

JLsurota

Gb. 3.2. Lokasi terpilih

III.3. Analisa dan Pendekatan Penentuan Site

III.3.1. Alternatif dan Penilaian Alternatif Site

Selain dari woijud bangunannya itu sendiri, keberadaan site merupakan faktor penting

yang mempengaruhi daya tarik bangunan nantinya untuk dikunjungi. Untuk itu perlu

diadakan pemilihan site sehingga site tersebut nantinya tidak hanya dapat mendukung citra

yang ingin disampaikan namun juga strategis dari segi letaknya. Adapun kriteria-kriteria

pemilihan site beserta bobot penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan ruang terbuka di sekitar site ( 0,3 )

Dalam hal ini site didukung oleh adanya ruang terbuka disckitar site yang tidak mungkin

didinkan bangunan, yaitu untuk mendukung perolehan sinar radiasi matahan sebagai

sumber energi alternatif pada bangunan. Adapun dasar penilaiannya adalah banyaknya

ruang terbuka disckitar site termasuk yang bcrfungsi sebagai jalan raya, dimana semakin

banyak ruang terbukanya nilai site semakin baik. ( Penjelasan ada dalam analisa site )

2. View ke dalam site ( bobot 0,2)

Dalam hal ini yang dipakai untuk standar adalah site dapat dilihat dan berbagai arah jalur

kendaraan vang menuju ke site, yaitu untuk mengkomunikasikan keberadaan site-nya

bangunan nantinya. Penilaiannya berdasarkan banyaknya arah yang menuju ke site yang

mempunyai peluang view ke arah site.

Kemudahan pencapaian ( bobot 0,1 )j.
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Site dapat di capai dari berbagai arah, hal ini mengingat terdapat beberapa jalur satu arah

pada lokasi yang akan mcnycbabkan tcrhambatnya pencapaian ke site, Yaitu harus

mcmutar untuk menyesuaikan dengan arah jalan yang ada. Penilaian berdasarkan

banyaknya arah jalur kendaraan yang dapat mencapai site.

Banyaknya arah jalur sirkulasi
>4

2-3

< 1

Nilai
Baik

Sedang
Kurang

Gb. 3.3. Alternatif site

^ffUi
siBerikut adalah penilaian alternatif sitenya, dimana nantinya yang mempunyai skor terting

merupakan site terpilih :

Tabel 3.2 Penilaian alternatif site

Lokasi site

KR1TERIA BOBOT Sitel Site 2

_L
Score Tot. score i Score j Tot. score

1.Ketersediaan ruang terbuka di sekitar site, 0,3 0,3 0 0

2. View ke dalam site

3. Kemudahan pencapaian

TOTAL

0,2 0,2 i i i 0,2

0,1 0,1 0,1

0,6 0,3
Ket: -1 = kurang baik, 0 = sedang, 1 = baik



IH.3.2. Site Terpilih

Berdasarkan penilaian terhadap alternatif site seperti tersebut diatas maka dapat

disimpulkan bahwa site yang cocok untuk didirikan bangunan Fasilitas Pengembangan Ilmu

Pengetahuan LuarAngkasa pada lokasi terpilihadalah site 1.

Jl C. Simanjutak -^ 0

0

SITE Jl. Jenderal sudirman

-•Jl. I Gde Nyoman Oka

Gb. 3.4. Site terpilih

III.3.3. Kondisi Site

• Site dapat dicapai langsung dan mudah yaitu dari arah objek wisata Prambanan tanpa

harus memotong jalur lalu lintas lainnya.

• Lokasi site berdekatan dengan terminal angkutan yang menghubungkan objek wisata

Kaliurang dengan kota Yogyakarta dan menghubungkan objek wisata Prambanan dengan

Yogyakarta, hal ini akan sangat menguntungkan masyarakat yang berkendaraan umum

untuk mengunjungi FPIPLA yaitu dari arah utara dan timur kota Yogyakarta.

• Site berada dikawasan bangunan-bangunan modern, berarti dalam hal ini keberadaan

FPIPLA nantinya tidak kontradiktif dengan lingkungan sekitar, dimana bangunan FPIPLA

juga merupakan bangunan modern.

• Site mempunyai ruang terbuka yang lebih besar dari pada site lainnya, hal ini akan sangat

menguntungkan bagi bangunan terlebih apabila dikaitkan dengan perolehan radiasi

matahari untuk dijadikan sumber energi bagi bangunan.



Bangunan
hotel 5 lantai

Bangunan bank
5 lantai

• Terminal lerban

• Bangunan
bank 3 lantai

Gb. 3.5. Kondisi site

Keterangan :

1. (A)Ruang terbuka pada daerah aliran sungai, kemungkinan dimasa depan menjadi taman
kota yang memanfaatkan aliran sungai sebagai water front ataupun diperankan sebagai

paru-paru kota.

2. ( B) Kemungkinan adanya pengembangan bangunan menjadi bangunan tinggi, hal ini
mengingat kondisi eksisting bangunan tersebut merupakan bangunan bisnis yang
memungkinkan adanya penambalian ruang yang tidak mungkin di letakan secara
horizontal karena keterbatasan lahan perkotaan. Adapun prediksi pengembangan

mengenai ketinggian bangunan di dasarkan pada peraturan mengenai batas maksimal
ketinggian bangunan yang ada di daerah tersebut yaitu 35 m atau 5-6 lantai dan
permukaan tanah. Berarti hal inilah yang menjadi acuan prediksi maksimal ketinggian
bangunan di sekitar site.

111.4. Analisa Site

111.4.1. Ruang Terbuka Disekitar Site

Selain atap bangunan, ruang terbuka di sekitar site mempunyai peranan yang cukup
besar berkaitan dengan pemanfaatan efek radiasi matahari. Dalam hal mi ruang terbuka
berperan untuk meneruskan penyebaran radiasi mataliari pada bangunan. Radiasi tersebut
nantinya akan dijadikan sebagai sumber energi alternatif bagi bangunan, adapun ruang

terbuka di sekitar site tersebut adalah :
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Sebelah Barat, adalali ruang terbuka yang berfungsi sebagai jalan raya ( Jl. I Gde Nyoman
Oka )dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai ( Kali Code )

Sebelah Utara, adalah ruang terbuka yang berfungsi sebagai jalan raya yaitu Jl. Jenderal

Sudirman.

Ruang terbuka yang paling berpotensi bagi masuknya radiasi matahari adalah di sebelah Barat
site, hal ini mengingat radiasi matahari dari arah tersebut merupakan radiasi langsung dan
matahari ketika akan terbenam ( 12.00-17.00 ), selain itu tidak terhalangi oleh bangunan
lainnya sehingga memungkinkan dapat membenkan peluang bagi masuknya radiasi matahari

pada bangunan.

Barat

Daerah aliran sungai & Jl . 1Gde
Nyoman Oka merupakan ruang
terbuka di sebelah barat site

Lintasan matahari

Jl. Jendral sudirman merupakan ruans
terbuka di sebelah utara site

Area pemanfaatan
radiasi matahari pada
bangunan

Gb. 3.6. Kondisi eksisting ruang terbuka disekitar site

Keterangan :

• Lingkaran Amerupakan ruang terbuka bagi masuknya radiasi mataliari langsung dari arah

baratyaitu radiasi mataliari sorehari.

• Lingkaran B merupakan mang terbuka bagi masuknya radiasi matahari pantul dari arah

utara site.
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• Lingkaran C merupakan area yang terhalangi oleh bangunan disebelahnya sehingga

masuknya radiasi matahari langsung dari arah tersebut kemungkinan tidak optimal.

Berdasarkan kondisi seperti diatas, maka arah Barat site merupakan potensi untuk

menampung radiasi matahari yaitu melalui pemasangan sollar cell pada bangunan.

Selain aspek memanfaatkan radiasi matahari, masuknya efek radiasi matahari pada

ruangan tetap harus dihindarkan, mengingat efek tersebut akan berakibat pada peningkatan

suhu di dalam ruang yang akan berakibat pula pada beban energi yang dikeluarkan untuk

mengkondisikan mangan agar selalu pada kondisi normal. Mengacu pada masalah tersebut

maka bangunan nantinya harus dapat mengatasinya dengan cara memproteksi masuknya

radiasi matahari pada bangunan yaitu sebagai pertinibangan terhadap kenyamanan pengguna

dan penghematan energi dalam bangunan. Terdapat beberapa faktor sebagai pertimbangan

sehubungan dengan adanya proteksi radiasi matahari, yaitu :

Proteksi radiasi mataliari tidak berarti memproteksi kebutuhan bangunan akan view ke

luar bangunan, dalam hal ini bangunan dapat mempertimbangkan adanya bukaan untuk

mengakses view luar bangunan atau sebaliknya yang tidak berakibat masuknya radiasi

matahari pada niangan, misalnya dengan penggunaan sistim otomatisasi yang diterapkan pada

bukaan dimana panas yang ditimbulkan radiasi tersebut dapat tersaring.

Proteksi radiasi mataliari dapat menunjukan citranya sehingga dapat mendukung citra

bangunan keseluruhan.

Adapun skema sistim proteksi radiasi matahari padabukaan adalah sebagai berikut:

Radiasi

matahari

Lingkungan luar
-4k

Pengendali radiasi
pada bidang bukaan/
bidang transparan

Ruangan di dalam
bangunan

Bangunan
-©

Gb. 3.7. Skema sistem proteksi radiasi matahari pada bukaan
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111.4.2. View ke Dalam Site

Bangunan tidak dapat
dilihat oleh kendaraan yang
melaju ke arah site sampai
pada ujung bangunan area
ini.

Bangunan lain yang di prediksikan
• menjadi bangunan tinggi.

menghalangi view ke site dari arah
alur kendaraan dari timur.

sehingga site atau bangunan
nanlinya hanya dapat dilihal kelika
kendaraan berada di ujung
bangunan lain tersebut.

Bangunan lainnya yang akan
menghalangi citra bangunan
dari arah selatan site

Gb. 3.8. View ke dalam site

Keterangan

O View langsung ke site dari muka
bangunan

""W~ : View ke bangunan yang terlihat dari
kejauhan. dari jalur kendaraan

A : Semua muka bangunan pada area mi harus dapat menonjolkan citra futuristik.

B : Area ini dapat digunakan sebagai belakang bangunan, karena pada area ini citra

bangunan tertutupi bangunan lainnya.

Salah satu faktor agar bangunan nantinya dapat dikenal oleh masarakat luas, adalah

bangunan harus dapat mengkomunikasikan keberadaannya, dalam hal ini berarti bangunan

dapat dilihat dari berbagai arah. Dari kondisi site tersebut diatas dapat diketahui bahwa

bangunan nantinya, dari arah timur site, bangunan hanya dapat dilihat pada saat kendaraan

pada jalur lalu lintas persis berada di depan site, kemungkinan yang terjadi adalah bangunan

akan terlewati oleh kendaraan dari arah tersebut tanpa menghiraukan keberadaan bangunan

FPIPLA, untuk itu maka perlu adanyamagnet agar masyarakat yang melewati bangunan dari

arah Timur dapat memberikan perhatian pada bangunan, dengan cara menciptakan kerumunan

orang disekitar site yaitu dengan cara menciptakan taman plaza yang dapat berhubungan
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langsung dengan jalan raya, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan
masyarakat lainnya. adapun pertimbangan penempatan magnet tersebut adalah :

Dapat dilihat dari jauh yaitu dari ujung site di arah timur, hal ini dilakukan agar pengamat

tidak mendadak menoleh ke arah bangunan.

Plaza bersifat rekreatif, dimaksudkan agar plaza tersebut, dapat berperan tidak hanya

sekedar ruang terbuka namun dapat difungsikan oleh masyarakat untuk kegiatan lainnya yang

bersifat rekreasi. Dalam hal ini dapat menghadirkan unsur air sebagai pelengkap plaza yaitu

untuk menciptakan suasana yang rekreatif.

Kerumunan orang pada plaza
dapat dilihat dilihat danjarak
ini

Plaza

Gb. 3.9 Penempatan plaza untuk menarik perhatian pengamat ke bangunan

III.4.3. View dari Site

Hal ini merupakan salah satu faktor yang akan mendukung bangunan agar bersifat

rekreatif, yaitu dengan memasukan view terbaik luar bangunan ke dalam bangunan sebagai

pertimbangan untuk menghilangkan kebosanan dalam ruang atau menghilangkan kesan

keterkurungan dalam ruang.

Pemandangan ke
gedung di depannya
yang di prediksikan

^menjadi bangunan

Pemandangan kcara
sungai code yang ^^ /
diprlcdiksikan dimasa
depan menjadi water from
Dan taman kota.

Pemandangan terbaik
ke arah gunung
merapi

SITE

Gb. 3.10. View dan site
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Ruangan yang nantinya ada pada area C dapat membuka pemandangan ke arah Utara

untuk mendapatkan pemandangan Gunung Merapi.

Ruangan yang nantinya ada pada area A dapat membuka pemandangnan ke arah Barat

untuk mendapatkan pemandangan yang diprediksikan menjadi taman kota yaitu berupa water

front di daerah aliran sungai code.

Dapat mempertimbangkan penempatan ruang yang representatif untuk mendapatkan

view-view terbaik di luar site, misalnyapenempatan ruang istirahat ( cafetana, perpustakaan )

yang dapat mengakses pemandangan tersebut

111.4.4. Polusi Udara

Polusi udara merupakan faktor yang akan mempengaruhi peletakan area penelitian

diantaranva adalah Observatorium yang akan ada pada FPIPLA, salah satu persyaratannya

adalah terhindar dari polusi udara. Adapun polusi udara pada site terpilih adalah polusi udara

yang berasal dari emisi radon yang dimuntahkan kendaraan pada jalur sirkulasi yang ada,

untuk itu maka :

^.Polusi udara terkumpul di areaini
karena berada di sisi jalur sirkulasi kota

Area ini dapat
diguanakan sebagi
zona penelitian

Gb.3.11. Analisa polusi udara

Dapat mempertimbangkan adanya protektor terhadap polusi udara yang akan membatasi

polusi agar tidak masuk pada ruang penelitian ( observatorium ).

Penggunaan protektor dapat mendukung citra yang dihadirkan sebagai bangunan

berteknologi tinggi.

Dari kedua faktor tersebut dapat di rekomendasikan penggunaan selubung transparan yang

akan menyelubungi bagian ruang penelitian, penggunaan selubung tersebut selain akan

melindungi ruang dari polusi udara juga akan menampakan bentukan atau profil mang

observatorium.
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III.5. Analisa dan Pendekatan Tata Ruang Luar

III.5.1. Sirkulasi Lingkungan terhadap Site

Lingkungan site merupakan zona Jl. Soedinnan yang memiliki arus kendaraan yang

cukup padat, sebab selain arus kendaraan terjadi bolak balik, site berada di hook Jalan

Soedirman pada pertigaan Jalan I Gde Nyoman Oka, di depan pertigaan Jl. C.Simanjuntak.

Adapun jalur sirkulasi kendaraan umum yang mengarah ke lingkungan site adalah Bis kota

dan Oplet /Angkot dari Prambanan.

Berkaitan dengan keberadaan site dan padatnya arus yang terjadi tersebut, maka

diprediksikan keberadaan FPIPLA akan menambah beban sirkulasi ekisting. Untuk itu

dibutuhkan suatu alternatif pengolahan site yang mengacu pada permasalahan itu. Dalam hal

ini pengolahan site dimungkinkan untuk merekomendasikan suatu desain yang inovatif

sebagai solusi terhadap kemungkinan kendaraan berhenti (terutama Bus kota & Angkot),

sirkulasi pejalan kaki dan para pemakai jalan lainnya baik untuk orang normal maupun orang

cacat.

Jl. C. Simanjuntak, jalur sirkulasi
padat, terdapat terminal oplet/angkot

alternatif peluang membuka
view dari ruang terbuka
(pertigaan) dan dari sirkulasi
di depan site memungkinan
perletakan ENTRANCE,

Jl. Soedirman,
Jalur padat tidak
memungkinkan
sirkulasi keluar

site dari si si ini

Untuk kelancaran lalu-

lintas, memungkinan agar
menempatan Bus shelter
Juga untuk memamerkan
bangunan karena bus
tersebut berhenti.

Gb. 3.12. Sirkulasi lingkungan terhadap site dan view
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II 1.5.2. Sirkulasi di Dalam Site

Sirkulasi pada site harus mempcrhatikan beberapa faktor yang penting seperti

entrance, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki dan parkir.

Entrance disini merupakan tempat masuk ke dalam site, letak entrance hams

direncanakan dengan baik sehingga kenyamanan dan keamanan pencapaian dapat terpenuhi.

Letak entrance sangat mempengaruhi pola sirkulasi kendaraan didalam dan diluar site

maupun pejalan kaki didalam site, adapun kriteria aman dan nvaman bagi peletakan entrance

adalah sebagai berikut:

1. Letak entrance (jalan masuk ) tidak menggangu kelancaran lalu lintas kota, dalam hal ini

berarti peletakannya memungkinkan tidak menggangu lalu lintas ketika kendaraan

memasuki site, adapun peletakan entrance tersebut didasarkan pada :

Adapun penempatan jalan masuk dan jalan keluarnya adalah sebagai berikut:

Keberadaan la-lin dapat mendukung
kemudahan pencapaian melalui peletakan
entrance pada area ini, dimana
opergerakannya diatur satu-persatu setiap
arah sehingga peletakan entrance
memungkinkan tidak memotong arus
kendaraan. arah kendaraan lainnya

kOSP

Jalan keluar

. Jalan masuk

Gb.3.13. Jalan masuk dan keluar site

2. Nlemungkinkan tidak terjadi cross sirkulasi antara pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan

di dalam site sehingga perlu dipertimbangkan tentang perletakan dan pola kedua jenis

sirkulasi tersebut terpisahkan. Misalkan melalui pembedaan ketinggian masing-masing

jalur sirkulasi tersebut.

Area parkir menurut jenis kendaraannya dibedakan menjadi parkir kendaraan roda

empat dan parkir kendaraan roda dua. Adapun penempatan parkir dibedakan menjadi parkir

dalam bangunan dan parkir luar bangunan, penempatan -penempatan tersebut berdasarkan

pada :
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A. Penempatan parkir dalam bangunan :

Pemisahan antara jalan masuk dan jalan keluar untuk kelancaran sirkulasi di dalamnya,

IN "••♦ »••• oljT
Area parkir

-•

Gb. 3.14. Parkir dan keluar masuk kendaraan

Kemudahan keluar masuk kendaraan yang didasarkan pada penataan garis parkir yang

efesien, hal ini mengingat keterbatasan area parkir dalam bangunan yang tidak terialu luas.

Menciptakan kesan kedekatan dengan peletakan sirkulasi yang mengarahkannya ke

pintu masuk bangunan .

B. Parkir luar bangunan

Parkir luar bangunan merupakan area parkiryang terpisah dan bangunan lainnya,

adapun faktor-faktor pertimbangan peletakannya adalah :

• Area parkir tidak menghalangi fasade bangunan yang akan ditunjukan, dalam hal ini area

parkir tidak diletakan pada sisi jalan raya atau fasade yang menghadap jalan raya

mengingat sisi tersebut adalali area yang paling berpotensi untuk menunjukan citra

bangunan, tetapi dapat memanfaatkan area pada sisi yang tertutupi oleh bangunan lainnya

yaitu di arah Timur site.

Memperhatikan pencapaian ke bangunan agar memperoleh pencapaian yang langsung

ke pintu masuk bangunan, dalam hal ini area parkir dan bangunan dapat mempertimbangkan

adanya elemen penghubimg misalnya selasar tertutup namun transparaii ataupun elemen

pengarah lainnya, yaitu untuk menciptakan kesan kedekatan dan tidak terpisah-pisah dengan

bangunannya.

Berdasarkan hal - hal yang tersebutkan diatas maka gambarannya dapat di lihat

sebatiai berikut:



Zebra cross

perletakan ENTRANCE,

Kemungkinan arah
pengembangan area Parkir
luar gedung agar tidak
menutupi view dari luar

Parkir dalam gedung

Gb. 3.15. Sirkulasi dan area parkir dalam site

111.5.3. Penzoningan

Pendekatan penzoningan ini dilakukan untuk mengelompokan ruang kelompok

kegiatan berdasar:

Faktor lingkungan, yang langsung berpengaruh pada ruang kegiatannya

Hubungan kegiatan dengan lingkungannya

Hirarki kegiatan dalam bangunan

Sifat-masing-masing kegiatan atau tuntutan ruang

Pada Fasilitas Pengembangan Ilmu Luar Angkasa ini penzoningan kegiatan dilakukan

berdasar 3 hirarki sifat kegiatan, yaitu :

Zona Privat : cocok untuk penempatan kelompok kegiatan penelitian, dan intern

administrasi FPIPLA

Zona Publik : Cocok untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat publik dan kegiatan utama

yang ada dalam FPIPLA

Zona servis : Cocok untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan pengguna.

Kemungkinan adanya penambalian mang menjadi beberapa lantai keatas, penempatan zona

privat dapat dietakan pada lantai teratas, dengan dasar pertimbangan agar tidak terganggii oleh

kegiatan lainnya yang ada pada FPIPLA, serta mengacu pada tuntutan fungsi yaitu seperti

pada observatorium biasa yang menghendaki ketinggian.
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Gb. 3.16 Penzoninaan horizontal

Zona kegiatan penelitian

Zona keaiatan umum

Zona keaiatan umum

^.Servis

• Publik

Bangunan lain di arah
Barat site

• Bangunan laindiarah
selatan site

Gb. 3.17. Penzoningan vertikal

III.5.4. Vegetasi

Secara umum fungsi dari vegetasi adalah sebagi peneduh, pada bangunan FPIPLA

vegetasi tersebut sangat bermanfaat untuk mengurangi polusi udara yang masuk di dalam

bangunan temtama yang masuk ke dalam zona penelitian yang menghendaki terhindar dari

hal tersebut, yang perlu diperhatikan dalam penataannya adalah

• vegetasi tidak menghalangi citra bangunan sebagai faktor yang hams di tonjolkan, dalam

hal ini berarti pemilihan jenis dan letak penanaman pohon disekitar bangunan turut

mampertimbangkan citra visual yang akan terbentuk serta citra yang akan

dikomunikasikan.

• berkaitan dengan pemanfaatan radiasi matahari, penataan vegetasi tidak menghalangi

masuknya radiasi matahari pada sollar cell yang ada pada bangunan, arah barat site adalah

arah yang tidak memungkinkan adanya vegetasi tertentu, dengan jenis pohon berdaun

lebat serta tinggi sehingga menutupi citra bangunan.

Berikut adalah peletakan vegetasi yang dapat memenuhi kedua faktor tersebut:
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Area yang dapat ditanami

-• Area bebas elemen bangunan
termasuk veaetasi

Gb. 3.18. Zona perletakan vegetasi

III.6. Program Ruang

III.6.1. Kebutuhan Ruang

Analisis kebutuhan mang berdasarkan kegiatan yang ada dalam

penguraiannya seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 kebutuhan ruang

bangunan,

Pelaku kegiatan

PENGUNJUNG

UMUM

PENGUNJUNG

KHUSUS

PENGELOLA

Kegiatan

DATANG

Jalan kaki

Kendaraan

Masuk bangunan
Bersantai

KEGIATAN DALAM BANGUNAN

Mencari informasi

Duduk-duduk

Antri

Membeli tiket

Melihat pertunjukan luar angkasa
Mengikuti peragaan
Mengikuti seminar/diskusi
Membaca buku /literatur

Beristirahat

Mencari informasi

Melakukan penelitian
Melakukan diskusi

Mencari literatur/membaca buku

Beristirahat

DATANG

Berjalan kaki
Kendaraan pribadi
Bersantai

Memasuki bangunan
Duduk-duduk

Kegiatan dalam bangunan

Kebutuhan ruang

Pedestrian

Parkir umum

Main entrance

Taman

R. informasi /

Hall

Lobby loket
Loket

Planetarium

Museum peragaan
R. seminar

Perpustakaan
R.istirahat

R. informasi

Observatorium

R.diskusi

Perpustakaan
R. istirahat

Sifat

Servis

Servis

Servis

Servis

Servis

Publik

Publik

Publik

Publik

Publik

Publik

Publik

Servis

Publik

Privat

Privat

Privat

Servis

• Pedestrian > <» Servis

• Parkir khusus ' <• Servis

• Taman ! <> Servis

• Main entrance ! «> Servis

• Lobbv 1 <> Privat

dan
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1'engelola bidang managemen dan
idministrasi

> Kegiatan direklur • R.direktur • Privat

> Kegialan sekertaris • R. sekertaris • Privat

> Kegiatan bendahara • R. bendahara • Privat

> Kegiatan kepala slaf administrasi • R. kepala staf • Privat

> Kegiatan staf-staf administrasi • R.staf administrasi • Privat

> Beristirahat • R.istirahat • Privat

> Meeting • R.rapat • Privat

1Cegiatan pengelola bidang

1?elayanan umum

<» Kegiatan kepala bidang umum • R. kepala bidang • Privat

1» Memberikan penjelasan umum

peralatan • Museum peragaan • Publik

«» Memberikan penjelasan luar
angkasa di planetarium • Planetarium • Publik

i» Memandu memakai alat peraga • Museum peragaan • Publik

i» Menjaga keamanan • R. satpam • Servis

i» Melayani pengunjung dalam hal • Restourant • Servis

makananan dan minuman • Servis

1» Memberikan pelayanan souvenir • Toko suvenir

1'engelola bidang mekanikal dan
(jlektrikal

• Privat
Kegiatan kepala bidang • R. kepala bidang

telektrikal MEE • Privat
Mengontrol peralatan • Seluruh ruang

Inekanikal dan elektrikal yang yang dilalui
(iigunakan pada PIPLA jaringan elektrikal • Privat

Memperbaiki peralatan • Workshop
Inekanik • R. komputer • Privat

Mengoprasikan komputer R. kepala • Privat
I;ontrol bidang servis

• Taman • Publik
1Pengelola bidang servis dan
Iiiaintenance • Seluruh bangunan
*> Kepala bidang servis

• R. Dokumentasi
i > Memelihara taman dan

lingkungan
. Memelihara bangunan
, Kegiatan dokumentasi

Ibadah • Mushola • Servis

PENUNJANG Membaca • Perpustakaan • Priiat
Makan & minum • Restourant • Servis
Toilet • Toilet • Servis
Menyimpan barang • Gudang • Privat
Presenlasi penemuan

• R.seminar • Publik

jii^^-A^'i-'-iV.}

%
Sir'.'
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444784 berarti mengalami kenaikan sebesar 0,3 % dari tahun sebelumnya. ( lihat tabel pada

lampiran 4 ). Kunjungan diproyeksikan sampai dengan tahun 2049 berarti 50 tahun kemudian.

Dasar pcrhitungannya adalah sebagai berikut:

Pt = Po ( i + r )l
= 444784 (1+0,3 % )5°
= 444784x1,2
= 533740,8
= 533740,8 dibulatkan menjadi = 533741 orang

• Berarti proyeksi sampai dengan tahun 2049 adalah 533741per tahunnya

• Dalam sehari = 533741 : 365 = 1462,30 dibulatkan menjadi 1462 orang / hari.

Selain asumsi jumlah pengunjung, penentuan besaran mang berdasarkan standar yang

sudah ada ( khusus untuk mangan tertentu ), Serta :

• Studi perbandingan, dengan modul-modul standar, Ernest neifert Data Arsitektur

jilidl&H

• Penghitungan gerak pengguna, (jumlah pemakai x Modul fungsi) + 20 %

III.6.2.b. Besaran ruang khusus

1. Planetarium

Pada peragaan sistim tata surya yang dilakukan pada planetarium, layar berbentuk

hemispheric dan berada diatas kepala audience ( Lihat lampiran 3 ). Untuk menikmati

speragaan dengan nyaman, Audience hams terlentang dengan kemiringan tempat duduk yang

berbeda-beda tergantung posisi tempat duduk. Untuk itu kebutuhan luas ruangan didasari oleh

posisi audience yang terlentang tersebut. Maka luas mangan yang dibutuhkan diambil dari

standar ukuran sebagai berikut:
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Gb. 3.19. Standar ukuran ruang tempat duduk dalam planetarium
Sumber: GOTO &minolta handbook planing

Jika kebutuhan luas satu orang penonton adalah 0,66 x1,83 =1,20 m, maka besaran man*
yang diperlukan untuk planetarium adalah :

Tabel 3.4 Kebutuhan ruang untuk planetarium

Kebutuhan ruang Luas

• Asumsi 25 %pengunjung dari J462 orang
366 kursi x 1,20m2 439.2 m2 **

• Sirkulasi 20 %x 366 orang @2m2 146.4 m2

• Ruang proyektor ( 3,80x1,50m ) • c -i 25,7 m

• Ruang operator • 6m2

• Ruang perawatan ' 16 m2

• Ruang control 8m2** j

TOTAL 621,3m2
Sumber : GOTO &minolta handbook planing

Observatorium biasa

Merupakan tempat peneropongan bintang yang menggunakan teleskop yang
diperagakan secara langsung. Kebutuhan dan besaran ruang berdasarkan Observatorium yang
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telah ada, yaitu pada observatorium Lembang-Bandung. ( lihat lampiran 2 ) Adapun Yang

harus dipertimbangkan dalam penentuan observatorium adalah dimensi teleskop yang

digunakan, semakin besar lensa yang digunakan semakin besar pula dimensi teleskopnya dan

semakin luas jangkauannya. Dalam hal ini Observatorium pada FPIPLA memakai ukuran

lensa ( Apertura ) 300 cm, seperti halnya pada Observatorium Mt. Hamilton, California.

Tabel 3.5 Kebutuhan ruang Observatorium
Kebutuhan ruang

• Ruang teleskop
• Ruang pengamat ( untuk dua orang pengamal )
• Lobby
Asumsi 25 pengunjung
1.20m2 x 25 orang
• Ruang perawatan

• Ruang Panel
• Sirkulasi 20%

TOTAL

luas
6m x 6m = 36m

2m' \ 2 orana ~ 4m"

30m'

9m2
4 m2
16.6m2

99.6m'

Sumber: Observatorium Lembang Bandung dan Observatorium Jakarta

Observatorium orbit

Merupakan observatorium yang menerima gambaran langit yang di relay dari Skylab

observatorium yang diorbitkan ke luar angkasa. Pada FPIPLA di relaykan pada ruang Hall,

sehingga pengunjung dapat melihat langsung gambaran langit nyata secara bersamaan dalam

satu waktu ketika pertama kali masuk bangunan. Adapun skemanya adalah sebagai berikut:

ctifh Ruang relay
pada FPIPLA fe o^ J°

u

Observatoriuin orbit Hall

Gb. 3.20. Skema observatorium orbit yang di relay pada ruang hall

Adapun kebutuhan besaran ruang Observatorium orbit sama dengan besaran mang

Hall yang direncanakan (terdapat pada batasan kebutuhan mang keseluruhan )

"• Perangkat observatorium
orbit

H;ill = observatorium orbit

Gb. 3.21. Observatorium orbit
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Ruang pameran

Ruang pameran cendemng merupakan ruang bebas berdimensi besar yaitu untuk

mengantisipasi pergantian materi pameran yang dilakukan dengan tujuan dinamisasi. dan juga

untuk menampung materi-inateri pameran yang berukuran besar. Adapun rincian ruang

pameran adalah sebagai berikut :

'rabel 3.6 Kebutuhan ruang untuk pameran
KEBUTUHAN RUANG ASUMSI LUAS

Asumsi 50 % pengunjung = 731 orang
2m2 x 73 1

• Ruang pameran 2 dimensi, asumsi 50 panel @ lm'
• Ruang pameran 3 dimensi, asumsi 50 alat peraga @

0,5m2
• Ruang antar materi 3 dimensi, jarak antar 2 materi 4m2
• Ruang pergerakan 20%
• Ruang bebas untuk benda-benda peraga yang berukuran

besar ( 1000m ) +sirkulasi 20 %

1462m2

50 m2
25 m2

200 m2
347,4 m2

1200 m2

TOTAL 3284,4

III.6.2.C. Besaran ruang keseluruhan

Merupakan besaran seluruh ruang yang akan terdapat pada FPIPLA, dan perinciannya

adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan ruang kegiatan utama

Tabel 3.7 Kebutuhan besaran ruang kegiatan utama

Jenis ruang Perhitungan luas

1. Lobby loket Asumsi 4 loket

Banyaknya antrean asumsi 5 % pengunjung = 1462 x 5 % = 74 orang
Banyaknya antrean perbans = 74 : 4 = 18 orang
Standar orang berdiri = 30 cm x 50 cm = 150 cm'~ 1,50 m* *
Luasan perbaris = 18 x 1,50 = 27 m2
Jarak antar baris = 30 cm ; 30cm x 4 = 1,20m' **
Luas yang dibutuhkan : 27m2 x 4 + 1,20m2 = 109,2m2

109,2m2

2, Loket Asumsi 8 orang petugas
Standar 1orang duduk ( kerja ) = 87 cm x 50 cm = 4350 cm - 4,35 m2 *
Luas yang dibutuhkan 4,35 x 8 = 34,8m'

34,8m2

3. Hall =

Observatorium

orbit

Asumsi 15% pengunjung = 219 orang
Asumsi perorang 1,50 m2 **
Luasan 219x1,50m2 = 328,5m 2

328,5m2

4. Planetarium 621,3 m2
5. Observatorium

Biasa

6. R. Pameran
. ....... _ .

99,6m2

3284,4m2
7.R. Pameran

tidak tetap
Asumsi 25 % pengunjung = 366 orang
Asumsi perorang 1,50 m

549m2
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8. Lavatory

9. Ruang

Informasi

Terdiri dari :

a. Urinoir

Standar 70 cm2 perurinoir *
Asumsi 10 urinoir

Luas yang dibutuhkan 70 cm2 x 10 =700 cm2 = 7m
b. KM/WC

Standar lm x 1,50m2 = 1,50m2
Asumsi 10KMAVC

c. Washtafel

Standar 1m2 *
Kebutuhan 4 buah = 4m

10 x 1,50 cm2 = 15m2

Kapasitas 2 orang petugas
Standar 1orang petugas duduk : 87 cm x 50 cm =4350 cm2- 4,35 m2
Luas ruang 4,35mq x 2 orang = 8,7m

42 mz

8,7m

JUMLAH 5077,5m'
Sumber: Pemikiran berdasarkan standar yang telah ditentukan

Kebutuhan besaran ruang pengelola

Tabel 3. 8 kebutuhan besaran ruang pengelola

Jenis ruang
1. Parkir khusus

2. R. direktur

3. R. sekertaris

4. R. bendahara

•5. R.kepala bidang

6. R. Karyawan

7. R.Tamu

8. R.rapat(meeting )

9. Lavatory

I0.R. arsip
Sirkulasi 20 %

Perhitungan
1. Kapasitas 15 mobil
Standar permobil : 7m2 = 105m2 *
2. Standar 30m2*
3. Standar 30m"*

4. S:andar30m2*
5. Kapasitas 3 kepala bidang
Standar perorang 25 m" = 75m"**
6. Kapasitas 20 orang
Standar perorang 4 m = 80m
7. Kapasitas 5 orang
Standar 3,72 m2 = 11m2*
8. Kapasitas 10 orang
standar perorang 3,72 m" = 37,2m'*

9a. Urinoir

Standar 70cm'*

Kebutuhan 8 buah = 560cm" ~ 5,60m"

a. KM/WC

Standar 1,50m2 *
Kebutuhan 4 buah = 9m

b. Whastafel

Standar lm"*

Kebutuhan 2 buah = 2m"

10. 4m x 4m = 16m"**

11.431 x20%

TOTAL

Luas ruang
105rn

30mz

30m2
30m2

75 ni

80 m2

18,6ni

37,2 m2

17m2

16 ni

86 ni

423m"
Sumber: pemikiran berdasarkan Standar
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Kebutuhan besaran ruang penunjang

Tabel 3.9 kebutuhan besaran ruang penunjang

Jenis ruang

Mushola *

2. Restourant *

3. Gudang

4. Pos satpam

| 5. Bengkel kerja
6. R. komputer

control

bangunan
7. Parkir umum

Perhitungan
1. Kapasitas 30 Orang
a. Standar perorang : 1,25m2

Luasan : 30 x 1,25m2 = 37,5m2
b. R. wudlu

Standar 20 %dari ruang sholat = 7,5m2
2. Standar 1 restourant

a. R.makan

Kapasitas 30 orang
Standar perorang : 2,25m'
Luasan : 30 x 2,25m2 = 67,5m"

b. Dapur
Standar20 % dari r. makan =13,5m2

c. R. kasir = 3m2
d. Gudang alat = 9m2
e. Gudang makanan = 9m~
3. Ukuran : 16m2**

Asumsi 3 buah gudang = 48m
4. Ukuran 6m" **

Kebutuhan 2 pos = 12m2
5. Ukuran : 25 m **

6. 30m2**

7. Terdiri dari kendaraan :

a. Bus

Asumsi 80 % pengunjung per hari
= 80%x 1462= 1170orang
Kapasitas bus = 50 orang, jadil 170 : 50 =
23 bus

Ukuran perbus = 2,52m x 11,73m
= 29.5596m2 ~ 30m2*
luas parkir bus : 23 x 30 m = 690 m"

b. iVlobil Pribadi

Asumsi 10 % kunjungan per hari = 10 % x
1462 = 146 orang
Asumsi 1 mobil kapasitas = 6 orang
Banyaknya mobil 146 : 6 = 24 mobil
Ukuran per mobil 1,60m x 4,42m = 7m" *
Luas parkir mobil pribadi = 24x7m2 = 168m2

c. Motor

Asumsi 10 % kunjungan perhari = 146 orang
Asumsi 1motor kapasitas = 2 orang
Banyaknya motor = 146 : 2 = 73 motor

Luas ruang

45n?

102m'

48m2

12m'

25 m"

30 m2

968 m2
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Ukuran pennotor = lmx 1,50m =1,50m2 **
Luas parkir motor =73 x 1,50m2 = 109,5m2

8. Kios souvenir 8. Asumsi 4 buah

Ukuran perbuah 16 2**
64m2

9. Perpustakaan Asumsi 5 % pengunjung perhari = 73 orang
a. Ruang baca
Standar perorang 2,32 m2 perorang *
Besaran ruang baca = 2,32m2 x 73 orang =
169,36 m2
b. Ruang pelayanan
Asumsi 2 orang
Standar perorang : 3,72m" *
Besaran ruang : 3,72m2x 2 orang = 744m2
c. Ruang buku
Asumsi 10.000 buku

Standar 150 buku/m2 = 10000: 150 = 66,7m2
*

d. Ruang pengolahan
Asumsi 2 orang
Standar perorang : 8m2 *
Besaran ruang 2x8m2 = 16m"
Ruang penitipan tas: 8m" **
Sirkulasi 20% = 302,43 m2

169,362

10. R. diskusi/ Asumsi 5 % pengunjung : 1462 x 5 % = 73 54,3 m2
seminar orang

c. Ruang duduk
Standar perorang 3,72 ra' x 73 = 271,56
b. sirkulasi 20 % = 54,3 m2

TOTAL 1517.66 m2

TOTAL KESELURUHAN LUAS BANGUNAN :7017m 2
* : Data arsitek ( Emst Neufert)

** : Asumsi
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II 1.7. Analisis dan Pendekatan Citra Visual Bangunan

111.7.1. Pendekatan Filosofi sebagai Dasar Pembentuk Bangunan

Filosofi bangunan merupakan makna yang terkandung dalam bangunan, yaitu melalui

bentuk-bentuk yang dikomposisikan hingga mempunyai arti. Pendekatan ini perlu dilakukan

yaitu untuk secara abstrak mendasari / melandasi kerangka pemikiran terhadap proses

perancangan bangunan yang mempunyai citra bangunan betteknologi tinggi yang beronentasi

pada sifat kemasadepanan.

Filosofi yang akan diterapkan pada bangunan ini lebih menitikberatkan pada kondisi

lingkungan di masa depan sebagai keberlanjutan dari kondisi sekarang. Bangunan-bangunan

masa depan merupakan bangunan yang dipenuhi oleh inovasi-inovasi teknologi yang

diterapkan pada bangunan, hal ini sangat memungkinkan mengingat bangunan ditttntut untuk

mampu mengatasi kondisi lingkungan yang terjadi secara cepat, atau bangunan-bangunan

masa depan adalah bangunan yang sangat peka terhadap kondisi lingkungan yaitu demi

kepentingan penggunanya atau kepentingan bangunannya itu sendiri, sehingga dalam hal ini

bangunan akan lebih bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan

yang terjadi serta sekaligus dapat memanfaatkannya.

111.7.2. Pendekatan Bentuk Dasar sebagai Pendukung Penampilan Bangunan

Bentuk dasar ini langsung berhubungan dengan citra futuristik yang menjadi

permasalahan pada Fasilitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa ini. Tetapi yang

menjadi perhatian adalah bentuk dasar bangunan harus mewujudkan citra apapun yang ingin

ditampilkan dengan tetap mampu mendukung proses kegiatan yang diwadahmya. Untuk dapat

diperoleh bentuk yang futuristik pada bangunan FPIPLA yaitu dengan pengolahan dan

penggabungan beberapa bentuk dasar.

Dari bentuk-bentuk dasar tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan pola gubahan

yang dapat mendukung terwujudnya citra bagunan yang futuristik dengan tetap

memperhatikan kemampuan bangunan untuk mewadahi kegiatan yang ada, adapun bentuk

gubahan masa itu antara lain mempunyai ciri, sebagi berikut :
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1. Mempunyai estetika dan analog mesiii sebagai sumber inpirasi bentuk maupun ornamen.

2. Dapat mendukung penerapan teknologi

3. Mempunyai komposisi yang tidak monoton.

Berdasarkan knterta diatas maka gubahan masa yang terbentuk merupakan cermman

dari fungsi bangunan dan citra teknologi tinggi yang berorientasi pada futuristik. Adapun hal
yang berdekatan dengan aspek-aspek tersebut dapat di temukan pada perangkat peralatan
penelitian antarikasa dimana pada perangkat ini ditemukan :

• Bentuk dasar yang sesuai dengan kriteria diatas

• Memiliki keterkaitan dengan Ilmupengetahuan luar angkasa

• Mencermmkan kecanggihan teknologi

• Perangkat tersebut memiliki sistim yang identik dengan pennasalahan yang menjadi

penekanan yaitu teknologi otomatis.

Morfologi bentuk

Bentuk dasar

Dipbtonjji
i , i

Dihi|angk^n~ £_'_

+

+

\ i '

Dihi'lajigkan

Gb. 3.22. Pendekatan perolehan gubahan masa

Diputar

Cu5ahan
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II 1.7.3. Pendekatan Ungkapan Fisik Penampilan Bangunan

Penampilan bangunan pada dasarnya merupakan pencerminan dari karaktcr yang akan

diungkapkan, pcncerminanan karaktcr futuristik ditampilkan melalui sistim bangunan

bertcknologi tinggi serta mengacu pada filosofi yang sudah diungkapkan.

Untuk dapat diperoleh pencerminan karakter futuristik pada bangunan Fasilitas

Pengembagan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa antara lain dengan ungkapan fisik bentuk

sebagai berikut:

• Impressive

Maksudnya adalah bangunan dapat mengesankan bagi orang yang melihatnya; dengan

bentuk bangunan yang berbeda dari bentuk bangunan lain disekitarnya, dengan

menunjukan penggunaan sistim otomatisasi pada bangunan yaitu pada bagian unsurnya

maka bangunan FPIPLA ini akan terasa lebih mengesankan.

• Spectaculler

Mengandung pengertian hebat, menakjubkan; bentuk bangunan yang spectaculler akan

memberikan nilai lebih dalam upaya menarik pengunjung, pengungkapan bentuk yang

berdimensi besar dibandingkan dengan manusia akan menggugah perasaan serta

keingintahuan tentang keadaan didalamnya.

• Bold

Mengandung pengertian berani ; kesan berani pada ungkapan fisik bangunan dapat di

ungkapkan dengan menggunakan sistim struktur yang berani atau bahkan dengan sistim

struktur yang tidak lazim.

Pencerminan karakter futuristik seperti tersebut diatas perlu adanya suatu media untuk

mengungkapkannya yaitu melalui unsur-unsur dalam arsitektur diantaranya yang akan

dibahas adalah melalui: fasade, struktur dan material, serta tata mang dalam

III.7.3.a. Fasade

Fasade dalam suatu bangunan merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh pengamat

/ pengunjung scbelum masuk ke dalam bangunan. Berarti fasadc-lah yang pertama kali

memberikan kesan pada orang yang melihatnya dalam hal ini fasade bangunan mempunyai

peranan yang cukup besar untuk memberikan gambaran pada pengamat tentang bangunan

yang dilihatnya yaitu sebagai bangunan berkarakter futuristik. Adapun pencerminan karakter

futuristik pada fasade tersebut dapat diperoleh antara lain dengan cara :



1. Penggunaan elemen penyerap radiasi matahari pada fasade

Elemen penyerap radiasi matahari atau biasa disebut dengan sollar cell tidak harus

diletakan terpisah dengan bangunan untuk mendapatkan radiasi matahari, namun dapat juga

dipasang menyatu dengan dinding fasade eksterior sehingga dapat memenuhi fungsi estetika

yang mengesankan bangunan berteknologi tinggi.

Elemen tersebut tidak hams diletakan seragam pada seluruh fasade, tetapi diletakan

pada fasade yang menghadap ke arah datangnya radiasi matahari, mengacu pada analisis site

diatas bahwa arah yang paling berpotensi masuknya radiasi matahari selain atap bangunan

adalah arah barat, sehingga dalam hal ini fasade bagian barat pada bangunan merupakan

fasade yang dilapisi dengan perangkat penyerap sollar cell. Satu hal yang perlu diperhatikan

dengan adanya sollar cell tersebut adalali, bentukan bidang sollar cell tidak hanya mengejar

citra yang diinginkan namun lebih dari itu bentukan yang terjadi dapat mengakomodasi

radiasi matahari yang bersifat menyebar sehingga perolehan kalor dapat optimal. Secara garis

besar faktor yang perludipertimbangkan dengan adanya penggunaan solar cell tersebut adalah

sebagai berikut:

• Dapat mempertimbangkan kemungkinan bentukan bidang dari sollar cell yang tidak

monoton, dalam hal ini sollar cell dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga akan

menambah variasi bentuk pada bangunan FPIPLA yang akan mendukung citra yang

diinginkan.

• Bidang solar cell dapat mempertimbangkan teknologi lainnya yang bisa diterapkan dalam

satu bidang, hal ini dimaksudkan untuk mengundang kekaguman pengamat tentang

teknologi yang diterapkan dalam bangunan, diharapkan dengan menampilkan teknologi

yang berlebihan akan menimbulkan kesan tersendiri mengenai bangunannya.

2. Perubahan penampakan fasade secara otomatis

Perubahan penampakan disini pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Kenyamanan visual pengamat ketika melihat bangunan FPIPLA

Hal ini berkaitan dengan aspek pewamaan pada bidang fasade, dimana warna fasade

dapat berubah secara otomatis berdasarkan suhu luar bangunan, dengan kata lain perubahan

suhu luar bangunan akan secara otomatis merubah warna fasade.

Perubahan warna secara otomatis dimaksudkan sebagai upaya bangunan untuk

menghindarkan kemonotonan pewamaan pada bidang fasade, disamping itu merupakan

tanggapannya terhadap kondisi bola langit yang mempengaruhi kenyamanan visual pengamat

ketika melihat bangunan FPIPLA , dimana penggunaan warna - warna akan mempengaruhi

persepsi pengamat, terlebih apabila dikaitkan dengan si fat bangunannya yang diharapkan
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dapat berkesan mengundang. Menurut Isac-Arg dalam bukunya yang berjudul Pendekatan

Kepada Perancangan Arsitektur menyatakan bahwa wama-wama memiliki ktialitas suhu

masing-masing, dalam hal ini berarti wama-wama dapat berkesan sejuk, panas, cerah dan

Iain-lain.

Perubahan warna pada fasade dilakukan dengan cara mencampurkan warna lain secara

otomatis pada warna dasar bidang fasade yaitu abu-abu tua, warna ini dipilih untuk

mendukung citra bangunan yang cenderung membawa karakter mesin. Kontrol perubahan

warna dilakukan berdasarkan pada kondisi suhu yang ada yaitu : suhu tinggi dan suhu rendah.

Adapun pertimbangan lainnya yang perlu diperhatikan pada pewamaan fasade tersebut adalali

• Dapat memperhatikan proporsi warna, sehingga warna campuran yang akan ada tidak

mendominasi warna dasar fasade, diharapkan nantinya hanya timbtil warna, contoh :

kehijau-hijauan, kemerah-merahan, dll. Hal ini dilakukan agar warna dasar tersebut tidak

lulang sebagai analogi dari wania mesin. Adapun maksud dari proporsi warna tersebut

adalah perbandingan antara warna dasar dan wania campuran yaitu kurang lebih 60 %

untuk wania dasar.

• Dapat meperhatikan kuantitas dart warna tentang tingkat penyerapanya, hal ini mengingat

terdapat fungsi bangunan yang tidak menghendaki adanya absorbsi radiasi yang akan

berakibat pada sistim yang digunakannya, seperti pada Planetarium yang akan ada.

Dalam hal ini warna yang harus digunakan merupakan wania yang dapat memantulkan

radiasi matahari yaitu wania stainless, dimana wania tersebut mempunyai daya pantul

sampai 100 %. ( Sumber : Anatomi utilitas)

Suhu

tinggi

->

S

e

n

s

0

->

w

Perubahan warna

fasade
Suhu w

Suhu

rendah
w

Gb. 3.23. Skema sistem perubahan wania

Perubahan pewamaan pada fasade seperti yang telah dijelaskan diatas dapat

dimanfaatkan sebagai komunikasi arsitektur, yaitu dijadikan penanda /penunjuk arah terhadap

jalan masuk, yaitu menciptakan magnet pada bidang fasade untuk mengarahkan pengunjung

pada jalan masuk kedalam gedung.
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b. Kenyamanan tennal didalam bangunan ( ruangkegiatan )

Mengacu pada filosofi yang telah diungkapkan diatas bahwa bangunan

kemasadepanan adalali bangunan yang responsif terhadap pembalian-perubahan kondisi

lingkungan, dalam hal ini adalah perubahan suhu di dalam bangunan, akan secara otomatis

merubah tekstur permukaan fasade. Perubahan tekstur tersebut merupakan upaya bangunan

untuk menciptakan kondisi ruangan agar selalu dalam keadaan nonnal sehingga kegiatan yang

ada didalamnya dapat berjalan dengan lancar.

Seperti disebutkan diatas, penggunaan sunslate sebagai penyerap energi matahari pada

FPIPLA merupakan salah satu pendukung pembentukan citra bangunan. Namun dengan

penempatan perangkat tersebut sebagai salah satu bagian dari bidang fasade, maka tentunya

secara fisis efek radiasi tersebut akan berdampak terhadap adhesi-kohesi (rambatan jalannya

kalor) padamaterial pelindung bangunan bagian dalam, yang akhimya sistem kulit bangunan

tersebut merupakan suatu transmistor kalor dari radiasi perangkat penyerap energi matahari ke

dalam bangunan dan hal tersebut sangat tidak diharapkan karena akan menggangu sistem

kenymanan tennal temtama pada ruang kegiatan yang menghendaki kondisi tennal yang

nyaman yaitu 25°C. Untuk menghindari terjadinya dampak terhadap keberlebihan kalor

sebagai akibat radiasi pada interior bangunan, maka bangunan turut mempertimbangkan suatu

sistem kendali termik yang terotomatisasi dan menyatu dengan bidang kulit bangunan pada

fasade. Dalam hal ini kulit bangunan selain terdiri dari pembatas ruang luar-dalam juga

merupakan suatu sistem kesatuan yang terbentuk atas dua sistem teknis terotomatisasi, yang

terdiri dan sistem penyerap energi matahari dan sistem pengendali dampak termik yang di

timbulkannya. Untuk itu kulit bangunan dimimgkinkan akan mengalami perubahan tekstur,

ketika meresponnya. Selain itu bangunan pun turut mempertimbangkan suatu sistem

pengendali otomatis tertentu yang akan mengendalikan setiap perubahan suhu interior dengan

merespon kondisi iklim mikro dalam bangunan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan diatas maka dalam hal ini sistem kulit bangunan

akan merupakan suatu sisik "katup lubang/palka' yang akan membuka/mengembang dan

menutup sesuai kebutuhan ketika komputer merespon dan mengendalikan setiap perobahan

termik baik dari dalam maupun luar bangunan melalui sistem sensornya. Sehingga

mengalirkan udara yang dihisap turbin (melalui lubang dibawah sisik) dan mengalirkannya ke

seluruh bidang pembatas ruang/kulit bangunan tersebut, dengan terlebih dahulu aliran udara

tersebut didinginkan melalui kondensor dimana udara terhisap mengalami pendinginan fisis

secara kondensasi.
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Komputer
dinding bangunan

Gb.3.24. Skema sistim perubahan otomatis

• Sollar cell

O o ©-• LubanS Palka

Q> o
o

Udara

Gb.3.25. Gambaran detil solar cell terhadap air intake

3. Fasade struktural

Penggunaan pengaku lateral untuk bangunan tidak hanya terbatas pada inti internal,
dinding geser dan rangka pengaku untuk melawan gaya-gaya angin dan gempa. Hal ini bisa
juga dinyatakan pada fasade eksterior sehingga memenuhi estetika struktural yang berani.

Fasade yang berkesan stmktural tidak harus diletakan pada semua bagian fasade
namun ditempatkan pada tempat yang strategis, yaitu ditempat yang memungkinkan dapat

dilihat jelas dari luar bangunan.

Bentuknya dapat berupa silinder yang menerus sampai ketinggian bangunan sebagi
pertimbangannya terhadap kesan kaku namun dinamis yang mampu menahan gaya berat yang
ada diatasnya. Fasade struktur ini jelas mengungkapkan daya tanggap suatu bangunan
terhadap beban-beban yang bekerja pada bangunan sehingga menghasilkan suatu estetika

arsitektur teknologi tinggi.
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-• Selubung

"Struktur sebenarnya
sebagai penyangga beban

Gb. 3.26. Fasad struktural; observatorium

4. Fasade transparan

Faktor-faktor pembentuk fasad transparan :

• Polusi udara

mengacu pada analisa site yang merekomendasikan tentang protektor terhadap polusi

udara (3.4.4.) dimana disebutkan antara lain bahwa pada FPIPLA terdapat mangan yang

menghendaki terbebasnya ruangan tersebut dari polusi udara yaitu pada ruang

observatorium, agar gambaran objek langit yang nampak tidak terganggu oleh debu. Maka

selain fasade terbentukan dari tujuan estetis untuk mencapai citra futuristik, pembentukan

fasade-pun merupakan terjemahan atas kebutuhan bangunan dan tuntutan perangkat

penyelidikan luar angkasa yang digunakannya.

• Aktivitas pergerakan

Inti dari FPIPLA merupakan bangunan yang didalamnya mewadahi kegiatan rekreatif-

edukatif, Untuk itu perwujudan bangunan harus menampakkan jiwa tersebut. Untuk

mencapainya maka pembentukan citra bangunan diharapkan dapat menyiratkan kesan dari

sifat tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui selubung fasade dengan mempergunakan

matrial transparan, seperti kaca sehingga kegiatan pergerakan dapat dilihat dari luar

banaunan.
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HI.7.3.D. Pendekatan Struktur dan Material

1. Struktur

Sistim struktur yang akan digunakan selain dengan pertimbangan kckuatan

juga mempertimbangkan perwujudan citra yang ingin ditampilkan, yaitu citra bangunan

bcrtcknologi tinggi yang berorientasi pada sifat kemasadepanan ( futuristik ). Hal ini dapat

diperoleh dengan jalan :

1. Kemungkinan penerapan struktur lanjut ( advance structure ) pada bangunan yaitu

penyatuan antara struktur kolom berupa dinding dengan atap bangunan, adapun

penggunaannya hanya dikhususkan pada ruangan-ruangan yang menghendaki bebas

kolom dengan bentangan lebar seperti pada observatorium dan planetarium.

2. Kemungkinan penggunaan sistim struktur gantung, sistim ini memungkinkan dalam

penggunaan bahan secara efesien dan menggunakan penggantung sebagai pengganti

kolom untuk memikul beban lantai.

3. Inti dinding pendukung fasade, unsur bidang vertikal membentuk dinding luar yang

mengelilingi sebuah struktur inti. Hal ini memungkinkan ruang interior yang terbuka

sehingga pergerakan didalamnya dapat terlihat. Adapun inti-nya memuat sistim-sistim

transportasi mekanis vertikal ataupun mang untuk utilitas bangunan.

Pemilihan sistim struktur bangunan pada FPIPLA ini pun hams berdasarkan pada

persyaratan pemilihan struktur seperti pada bangunan lain, yaitu :

1. Mempunyai kckuatan menyangga beban-beban yang ada pada bangunan, baik itu beban

hidup maupun beban mati

2. Unsur permukaan, dinding bisa beriubang atau berangka serta mampu menahan gaya-gaya

aksial dan rotasi.

3. Dapat digunakan sebagi struktur bentang lebar, hal ini mengingat pada bangunan FPIPLA

terdapat ruangan yang menghendaki ruangan yang besar dan bebas dari kolom.

2. Material / Bahan

Setiap bahan mempunyai sifat dari karakter masing-masing, sehingga ekspresi dari
bahan-bahan tersebut juga berbeda-beda. Bahan yang sama apabila perlakuan yang berbeda
akan menghasilkan ekspresi yang berbeda pula. Berikut ini uraian tentang beberapa macam

bahan yang akan digunakan untuk mendukung citra bangunan futuristik.
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abel 3.10 Material pendukung citra bangunan

MATERIAL SIFAT KESAN PENAMPILAN

Beton Hanya menahan gaya tekan • Formil

• Keras

• Kaku

• Kokoh

Baja Hanya menahan gaya tarik • Keras

• Kokoh

• Kasar

Metal Efesien • Ringan
• Dingin

Kaca • Tembus pandang • Ringkih
• Biasanya digabung dengan bahan • Dingin dinamis

lain

Plastik • Mudah dibentuk sesuai dengan
kebutuhan

• Dapat diberi bermacam-macam
wania

Ringan, dinamis, informil

Sintetis • Efesien Dinamis / mudah dibentuk

Sifat-sifat tersebut kadang-kadang tidak berdiri sendiri tetapi dapat dipadukan dengan

sifat dari material lain, sehingga kekurangan yang ada pada suatu material dapat ditutup

dengan sifat dari material yang lain.

Berkaitan dengan citra bangunan yang akan disampaikan terdapat kriteria-kriteria

penggunaan material yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Penggunaan bahan-bahan logam atau bahan-bahan yang mewakili citra futuristik pada

bagian bangunan, temtama pada bagian yang akan mengekspos citra bangunan.

2. Dapat menyesuaikan dengan bahan lainnya ( dinamis ), dalam hal ini adalali bahan

berteknologi tinggi.

III.7.3.C. Pendekatan Tata Ruang Dalam

1. Pola hubungan ruang

Pola hubungan mang dalam arsitektur adalah sebagai salah satu unsur di dalam

penentuan hubungan ruang. Hubungan ruang ini merupakan perwujudan dari adanya

hubungan antar kegiatan yang ada di dalam mang. Berdasar frekuensi hubungan, tingkat

hubungan ruang dibagi menjadi hubungan erat, hubungan kurang erat, dan tidak ada

hubungan.

Adapun pola pola hubungan ruang yang terjadi pada FPIPLA terbentuk dari elemen

elemen pembentuk ruang yang dipilah-pilah berdasar atas telaah terhadap beberapa aspek

berikut;

a. Orang (atau organisasi); pelaku, kegiatan dan perilaku

Telaah telaah organisasi dan perilaku-lingkungan-psikologi-kegiatan

b. Fungsi ; tujuan, objek dan besaran

Tujuan-tujuan perletakan, perekayasaan sistem-sistem,
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pola hubungan antar mang yang terjadi

dalam bangunan FPIPLA ini terbentuk menjadi :

Pertama, pola hubungan yang terbentuk karena prilaku pelaku dan pencapaian.

Kedua, pola hubungan yang terbentuk karena dipolakan oleh tujuan kegiatan kegiatan

sequensial (sequence I umtan mang) yang sengaja disusun untuk pengguna

(pengunjung).

Pola pola diatas tergambarkan sebagai berikut:

Pola hubungan yang mempertimbangkan perilaku
& kegiatan pengguna ; menyebar, tergantung
prilaku pengguna (pengunjung, pengelola,
peneliti)

Pola hubungan ruangyang mempertimbangkan
tujuan-tujuan ; mengharuskan pengguna melalui
setiap fungsi ruang yang telah dirancang
melalui perekayasaan sistim / kegiatan

Gb.3.27. Pola pola hubungan ruang

Dari kedua pola tersebut maka hubungan mang yang terjadi pada FPIPLAadalah

hubungan -hubungan mang yang berpola menyebar-memusat dan atau tidak menutup

kemungkinan untuk terjadinya pola hubungan mang yang memungkinkan pembentukan

sequence berkesinambungan atas perekayasaan sistim kegiatan dengan pola hubungan

2. Sirkulasi ruang dalam.

Pola sirkulasi pada ruang kegiatan FPIPLA sangat berperan terutama dalam upaya

mengarahkan pengunjung keselumh objek, dalam hal ini diharapkan objek yang ada dapat

dikunjungi seluruhnya, hal ini dilakukan agar pengunjung mendapatkan pengetahuan yang

menyeluruh ( comprehensive ), maka pola sirkulasi yang cocok adalah pola sikulasi memutar

yang dimulai dari titik penyebaran dan berakhir di titik penyebaran, fenomena luar angkasa

yang selalu memutar terhadap titik pusat dapat dijadikan gagasan untuk sirkulasi pada

FPIPLA, dimana perputarannya akan kembali pada titik awal berangkat / bergerak.
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Titik penyebaran

3.28. Sirkulasi dalam bangunan

3. Kualitas dan ekspresi mang

FPIPLA dengan penekanan pada citra futuristik membawa pengamh besar pada

kualitas mangan. Ruang yang terdapat pada FPIPLA ini secara langsung hams bisa mewakili

citra yang ingin ditampilkan oleh keselumhan bangunan.

1. Kualitas mang dinamis, artinya mempertimbangkan adanya perubahan suasana mang

yang didasarkan pada kondisi waktu siang dan malam, yang bertujuan untuk menciptakan

suasana yang menyenangkan / tidak membosankan, dengan :

• Perubahan warna dinding secara otomatis

• Perubahan ini di control melalui jaringan komputer berdasarkan waktu-waktu tertentu.

Adapun wama-wama yang digunakan adalah wama-wama terang, yaitu wama-wama

yang timbul dari pencampuran warna putih. Selain sebagai pertimbangan keceriaan,

warna tersebut dapat menimbulkan kesan luas pada mangan. Pembahan suasana

tersebut tidak harus di seluruh ruangan, namun hanya di lakukan pada ruang-mang

kegiatan yang bersifat aktif interaktif seperti pada mang peragaan, mengingat ruang

tersebut merupakan mangan dengan kegiatan yang menguras tenaga dan pemikiran

sehingga perlu adanya kondisi ruangan yang mendukung untuk refreshing. Sedangkan

ruang-mang lainnya pewamaan bangunan mengacu pada wama-wama yang sesuai

dengan citra bangunannya yang cendemng menganalogikan wama mesin yaitu warna

abu-abu gelap.

• Memasukan panorama objek langit pada malam hari yang dapat dilihat secara detil pada

mangan yang di relay dari observatorium orbit, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran langit yang terkesan dekat sehingga terlihat bagian-bagiannya, adapun
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penempatannya adalah menjadi satu dengan hall, hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan kekaguman diruang pertama ketikapengunjung masuk.

2. Penonjolan jaringan pemipaan, atau penampakan panel-panel electronic pada bidang

dinding fasade dapat mendukung citra yang ingin disampaikan, selain itu

pertimbangannya terhadap kemudahan maintenance pada bangunan. misalkan dengan

mengganti penutupnya menggunakan material transparan

3. Kualitas ruang statis dapat diletakan pada ruang-ruang kantor, perpustakaan, ruang

seminar atau ruang lainnya yang membutuhkan penataan formal.

4. Menggunakan bahan metal pada bagian-bagian tertentu sebagai pertimbangan citrai

futuristik yang cendemng menganalogikan bangunannya sebagai mesin. Misalkan dengan

menambahkan sentuhan dekorasi bernuansa futuristik ; bentuk bentuk plastis-pejal,

gambaran mangera abad antariksa seperti interior pesawat dalam cerita sains fiksi,.

5. Dapat memperhatikan skala mang, dimana dengan ketinggiannya pada mang tersebut

diharapkan nantinya pengunjung seolah-olah berada di bawah kekuasaan mesin, Selain itu

mempertimbangkan kemungkinan pengembangan pewadahan, sehingga tidak hams

membongkar bangunan yang sudah ada.

III.7.3.d. Skala

Skala merupakan ukuran relatif sebuah unsur bangunan atau mang terhadap bentuk-

bentuk lain didalam lingkupnya termasuk didalamnya dimensi dan proporsi tubuh manusia.

Skala yang akan digunakan pada FPIPLA merupakan skala hcroik, yaitu tentang

ketinggiannya.

Ketinggian suatu bangunan akan berpengaruh terhadap perasaan pengamat, pengamat

akan merasa kagum terhadap bangunan yang dilihatnya yaitu tentang ketinggiannya yang

monumental. Dan akan membawa perasaan pengamat pada rasa ingin tahu tentang apa yang

ada didalam bangunan tersebut.

Menumt standar yang terdapat pada buku Architecture of deconstruksi yang dikutip

oleh Tri Leksono dalam TA-nya yang berjudul Museum penerbangan di Bandung

menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Sclupture D/l-I < 2 adalah
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Gb.3.29. Skala ketinggian

Untuk lebar jalan : 12m dan GSB : 6m, minimal tinggi bangunan = 12m
Dan hal lain untuk mendukungnya adalah dimungkinkan untuk mempertimbangkan :

A. Penempatan masa terhadap titik tangkap pengamat, terutama masa yang terlebih dahtilu

akan dikomunikasikan

B. Adanya Plaza atau ruang terbuka

C. Peninggian pada entrance utama bangunan

III.7.3.e. Hirarkhi

Hirarki merupakan penonjolan bentuk dari bentuk lainnya, Dalam FPIPLA hal ini

didasarkan pada derajat kepentingan ruang serta peran- peran fungsional, formal dan simbolis

yang dimainkan didalam organisasinya, yang bertujuan untuk mengendalikan visual pengamat

terhadap batasan-batasan dan dimensi keseluruhan bangunan Serta mengacu pada

penzoningan yang telah ditentukan diatas. Derajat kepentingan suatu ruang dinilai

berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada pada ruang kegiatan utama ( kegiatan pengunjung ).

Yaitu dimulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat pembelajaran kemudian dilanjutkan pada

kegiatan pembuktian.

Terdapat faktor-faktor yang penting bagi pemunculannya yaitu

1. Ukuran yang luar biasa, yang di bandingkan dengan tubuh manusia

2. Wujud yang unik

3. Lokasi yang strategis pada suatu bentuk

Kegiatan Pembuktian

Kegiatan pembelajaran pertunjukan

Kegiatan pembelajaran peragaan

3.30. Hirarki ruang

^4 1 * W

-> f*N\JP J

* J W
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Gb.3.29. Skala ketinggian

Untuk lebarjalan : 12m dan GSB : 6m, minimal tinggi bangunan = 12m
Dan hal lain untuk mendukungnya adalah dimungkinkan untuk mempertimbangkan :

A. Penempatan masa terhadap titik tangkap pengamat, temtama masa yang terlebih dahulu

akan dikomunikasikan

B. Adanya Plaza atau mang terbuka

C. Peninggian pada entrance utama bangunan

III.7.3.e. Hirarkhi

Hirarki mempakan penonjolan bentuk dari bentuk lainnya, Dalam FPIPLA hal ini

didasarkan pada derajat kepentingan ruang serta peran- peran fungsional, formal dan simbolis

yang dimainkan didalam organisasinya, yang bertujuan untuk mengendalikan visual pengamat

terhadap batasan-batasan dan dimensi keselumhan bangunan Serta mengacu pada

penzoningan yang telah ditentukan diatas. Derajat kepentingan suatu mang dinilai

berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada pada ruang kegiatan utama ( kegiatan pengunjung ).

Yaitu dimulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat pembelajaran kemudian dilanjutkan pada

kegiatan pembuktian.

Terdapat faktor-faktor yang penting bagi pemunculannya yaitu

1. Ukuran yang luar biasa, yang di bandingkan dengan tubuh manusia

2. Wujud yang unik

3. Lokasi yang strategis pada suatu bentuk

"^Kegiatan Pembuktian

Kegiatan pembelajaran peragaan

Kegiatan pembelajaran pertunjukan

3.30.Hirarki ruang
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• Bidang 1merupakan inti dari tema yang akan disampaikan yang dibatasi oleh bidang 2

• Bidang 3 mcmpakan bidang akhir yang memberikan batasan visual dari sclumh masa

bangunan.

III.8. Pendekatan Utilitas dan Kelengkapan Bangunan

111.8.1. Sistim Utilitas

Pendekatan sistim utilitas pada FPIPLA terdiri dari beberapa macam sistim yang

mendukung citra yang diinginkan yaitu :

1. Listrik atau energi bangunan

2. Sistim otomatisasi bangunan

Pengadaan untuk masing-masing sistim utilitas ini perlu memperhatikan :

1. keserasian dan keselarasan dengan bangunan

2. Sumber utilitas yang dimanfaatkan

3. Karakter dan jenis spesifikasi jenis utilitas

4. Metode dan proses kerja sistim utilitas

111.8.2. Kelengkapan Bangunan

Kelengkapan bangunan disini mempakan unsur bangunan yang mendukung semua

sistim bangunan yang akan diterapkan pada FPIPLA / yang menjadi penekanan, baik dari

mangnya, ataupun pcralatannya. Adapun mang-ruang tersebut adalah :

1. Ruang pcngendalian bangunan bempa mang komputer

2. Ruang penyimpanan energi matahari beserta Ruang pcngendaliannya

3. Ruang-ruang panel pada setiap sistim bangunan yang menggunakan peranan komputer.

Serta yang perlu diperhatikan pada kelengkapan bangunan tersebut adalah

1. Kondisi ruangan, seperti pada ruang komputer yang menuntut ruangan selalu sejuk

2. Besaran ruangan, hal ini mengingat pada teknologi yang berkembang. Artinya ruangan

dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan sistim teknologi
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