
BAB IV

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

IV.l. Konsep Tata Ruang Luar

IV.1.1. Konsep Site

• Menciptakan mang terbuka pada sisi barat yaitu untuk memberi peluang memberi

peluang masuknya radiasi matahari pada bangunan selain itu untuk menunjukan

penggunaan teknologi tinggi pada bangunan, dalam hal im berarti area pada sisi

tersebut terbebas dari elemen bangunan solid yang akan menghalinginya tennasuk

juga menghindarkan penanaman pohon tinggi dan rindang.

• Menciptakan kerumunan orang untuk menarik perhatian ke arah bangunan dengan

niembentuk plaza pada sisi selatan site ( sisi jalan Jendral Sudinnan ).

• Ketinggian kontur ruang terbuka ( Plaza ) dirancang hampir sama dengan

ketinggian jalan raya, dengan maksud agar berkesan akrab dan mengundang.

• Menghadirkan sclupture baik berupa unsur solid maupun liquid untuk menciptakan

kesan rekreatif pada plaza yang dapat mencerminkan citra futuristik melalui

pengolahan kedua unsur tersebut.

_^. Scluptur

Air mancur

Struktur penyangga tertutup air,
seolah-olah air tersebut

menyangga beban diatasnya

Area plaza

Gb.4.1. Sclupture pada area plaza

• Menempatkan entrance ( pintu masuk ke lokasi site ) pada sisi jalan Jend.

Soedinnan.

• Membuang sirkulasi ke sisi sebelah barat site yaitu ke jalan I Gde Nyoman Oka.

• Perletakan area parkir diluar bangunan berada di sisi timur site dan atau disisi

selatan

• Perletakan shelter ditempatkan pada sisi utara site yaitu pada sisi jalan jend.

Soedinnan dengan mengurangi site seluas kurang lebih seukuran lebar 1 bis kota
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Penanaman pohon perdu untuk meredtiksi polusi udara dan suara, pembenan

selubung transparaii pada observatorium untuk perlmdungan terhadap polusi udara

serta untuk menunjukan profit bangunannya.

Observatonum ^_

Selubung protektor transparan
pelindung polusi udara "^

sclupture^

-• Shelter

Plaza

-• Kontur

ditinggikan

Gb.4.2. Area pla/.a

^- Sollar cell

>• Bangunan kegiatan utama

"• Ruang terbuka

-• Jalan raya

Gb.4.3. memperlihatkan perletakan bangunan dan tata ruang luar

IV.1.2. Konsep Sirkulasi

Dalam hal ini adalah konsep sirkulasi luar bangunan yang antara lain meliputi

Entrance, sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan dan area parkir
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1. Entrance

• Letak entrance tidak menggangu kelancaran lalu lintas kota

• Pemisahan antara jalan dan jalan keluar bagi kendaraan, untuk menghindari cross

sirkulasi kendaraan didalam maupun diluar site

Zona parking area luar

*~ Jalan masuk

^ Zona parking area
dalam bangunan

Gb.4.4. Area perletakan parkir

2. Area parkir

a. Parkir didalam bangunan

• Sistim garis parkir yang digunakan adalali sistim menyerong dan tegak lurus

dimana penempatan kedua jenis tersebut tergantung pada arah datangnya

kendaraan.

• Terdapat akses langsung dari basemen yang menuju ke main entrance

bangunan.

• Keberadaannya dapat dicapai dari area parkir luar bangunan

b. Parkir luar bangunan

• Terdapat kejelasan arah dari jalan raya menuju area parkir

• Pencapaian kebangunan dari area parkir dapat dicapai dengan mudah serta

mempunyai kejelasan sirkulasi

Bangunan ^-

_ n

II : Pejalan kaki masuk
dari piazza

\ : Sirkulasi kendaraan

Gb.4.5 Gambar perletakan jalan masuk kendaraan dan pejalan kaki
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IV. 1.3. Konsep Penzoningan

"J Zoi a kegiatan penelitian/prival

>. Sen is

Zor a kegiatan umum/ utama

Zoi a kegiatan umum/ utama

Gb. 4.6 penzoningan horizontal Gb.4.7.Penzoningan vertikal

IV.2. Konsep Penampilan Bangunan

IV.2.1. Konsep Bentuk Dasar Masa

Bentuk dasar yang diperoleh merupakan penggubahan dan bentukan perangkat

penelitian luar angkasa tak berawak pioneer, hal ini dimaksudkan sebagai pembentukan

identitas pada bangunan yang menghubungkan antara esensi teknologi tinggi dengan

fungsi kegiatan yang diwadahinya.

Gb.4.8. Bentuk dasar gubahan masa

Yang harus diperhatikan pada gubahan masa ini adalah :

1. Dapat menyesuaikan dengan bentuk tapak

2. Dapat mewadahi kegiatan yang ada didalamnya

3. Memudahkan dalam peiiyimpanan alat-alat peragaan

IV.2.2. Konsep Bentuk dan Ekspresi Bangunan

A. Pencenninan bangunan untuk dapat memanfaatkan kondisi lingkungan yang terjadi

sebagai faktor yang turut menunjang estetika bangunan yang menarik sebagai



bangunan yang bersifat kemasadepanan, hal ini dapat diungkapkan melalui fasade

dengan cara :

1. Penggunaan elemen penyerap matahari pada fasade

• Mengacu pada analisa site pada bab 3 serta berkaitan dengan perolehan radiasi
matahari maka penerapan elemen penyerap tersebut diletakan pada fasade

bangunan bagian barat.

. Bentukan cembung dapat digunakan pada bidang sollar cell sebagai

pertimbangannya terhadap perolehan kalor dari radiasi serta pertimbangannya
terhadap bentukan citra futuristik yang tidak hanya mengejar pola bentuk namun

berfungsi untuk menjaring kalor yang disebarkan radiasi.

©

Sollar cell

• Isilator kalor dari solar cell dan
lubang / palka.

^ Ruangan di dalam gedung yang
terselubungi solar cell di bagian
kulit luarnva

Gb.4.9 Konsep bentukan sollar cell

2. Perubahan tekstur secara otomatis pada bidang sollar cell

• Sistim otomatisasi sebagai pembentuk citra futuristik salah satunya dapat dilihat

pada bidang sollar cell yang berganti tekstur yaitu untuk memasukan udara luar

bangunan sebagi upaya pendinginan dinding yang membatasi sollar cell dengan

ruang yang ada didalamnya untuk mengkondisikan ruangan agar selalu dalam

keadaan nonnal, perubahan tekstur tersebut berdasarkan pada perubahan suhu di

dalam bangunan yang dikontrol melalui sensor komputer yang akan merespon

setiap perubahan suhu yang terjadi. Dimana ketika suhu dalam bangunan

meningkat maka secara otomatis tekstur yang berbentuk lubang palka akan
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mengembang dengan tidak mengurangi penyerapan terhadap kalor radiasi, dan
ketika suhu nonnal akan kembali pada tekstur semula.

Tekstur awal
Perubahan tekstur untuk
memasukan udara luar

bangunan
Ruangan dalam

lic^rjijiiuar
baiji|iijian

Gb.4.10 Konsep perubahan tekstur pada sunslate (sollar cell)

• Untuk membantu pendinginan dalam ruangan melalui udara luar bangunan
dapat menggunakan elemen air yang disentuh oleh udara sebelum masuk pada
lubang palka yang ada pada sollar cell

Masuk ke dalam

Udara luar / angin

Kolam air

Gb. 4.11 Konsep pendinginan ruangan melalui bantuan elemen air luar bangunan

3. Perubahan warnasecara otomatis pada salah satu bidang fasade

Dimaksudkan selain sebagai untuk mengatasi kemonotonan pewamaan, perubahan

warna pada fasade dapat digunakan sebagai ungkapan pada sifatnya yang
mengundang, yaitu sebagai daya tarik bangunan agar dikunjungi, dimana
perubalian-perubaliannya tersebut berdasarkan suhu yang terjadi di luar bangunan.
• Perubahan pewamaan selubung fasade diterapkan pada bidang fasade yang

dapat mengorientasikan pengunjung kedalam pintu masuk gedung.
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. Perubahan-perubalian wania yang terjadi tidak menghilangkan wania yang

menganalogikan mesin.

4. Fasade struktural dan fasade transparan

Dalam hal ini adalah penerapan inti struktur yang diekspose sehingga akan nampak
seolah-olah menyangga keseluruhan bangunan yang ada diatasnya.

Transparan

[ ampal

Penggunaan sistim struktur berlanjut
( advance struktur )

Selubung transparan

>. OBSERVATORIUM

Kolom penyanggayang berfungsi
ugasebagai sirkulasi pergerakan

Bidang perubahan warna

mm k• III t«p!«yiaii?i!ii3

Dimanfaatkan sebagai sirkulasi
pergerakan.

Gb.4.13 Fasade struktural dan fasade transparan

5. Penggunaan selubung transparan pada bagian ruang yang menghendaki bebas polusi
udara, seperti pada observatorium. ( penjelasan gambar menjadi satu dengan No.4 )

B. Bentuk yang monumental dapat digunakan dengan pertimbangan sifatnya yang

mengundang

C. Penggunaan struktur di beberapa bagian bangunan sengaja ditampilkan untuk

memperkuat kesan atau suasana yang ingin dimunculkan

D. Bahan bangunan baja dan beton serta sistim struktur berlanjut dan sistim struktur

gantung pada bagian bangunan digunakan untuk mengungkapkan teknologi pada

bangunan.
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E. Citra ilmu pengetahuan dan teknologi kliususnya dibidang astronomi dapat
diperoleh dengan metode analogi unsur-unsur alam semesta yang digunakan dalam
membentuk salah satu bagian dari bangunan

1V.3. Konsep Tata Ruang Dalam

1V.3.1. Konsep Hubungan Antar Ruang

• Pengelompokan berdasarkan pada sifat ruang dan aktifitas yang diwadahi.

• Hubungan ruang berkaitan dengan keberdekatan ruang yang didasari oleh

keterkaitan aktifitas yang diwadahi.

• Hubungan ruang berdasarkan frekuensi tingkat hubungan ruang dibagi menjadi

hubungan erat, kurang erat, dan tidak berhubungan.

IV.3.2. Konsep Sirkulasi

• Sirkulasi pada mang dalam memakai sistim memutar yang akan kembali pada asal

pertama kali berangkat yaitu kembali pada titikpenyebaran.

♦"•v

-• Bangunan

tf V
->. Titik penyebaran

Gb.4.14 Konsep pola sirkulasi dalam bangunan

Adanya deversity untuk membuat pengunjung tertarik pada objek yang ada pada

FPIPLA

Menggunakan ruang sirkulasi terbuka pada salah satu sisi, untuk memberikan

kontinuitas visual maupun ruang dengan ruang-ruang yang dihubungkan, misalnya

dengan penggunaan selubung transparan yaitu untuk memandu pengunjung pada

urut-urutan ruang.

Terdapat ruang transisi untuk menghindari penumpukan pengunjung pada salah satu

objek terutama pada ruang peragaan.
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IV.3.3. Konsep Sistim Organisasi Ruang

Organisasi mang pada FPIPLA di atur berdasarkan keterkaitan antar kegiatan

dan tingkat hirarki serta sifat kegiatannya. Serta mengacu juga pada persyaratan

museum.

Observatorium

biasa Parking area

* i r 1~ -^^

Hall + Observatorium

orbit
^ ^/ Planetarium dajn

Vimisquni ' J

^ i

T ♦
R. pengelola

Gb.4.15 Konsep sistim hubungan antar ruang dan organisasi ruang

IV.3.4. Konsep Kualitas dan Ekspresi Ruang

• Memasukan panorama / pemandangan salah satu benda luar angkasa ke dalam

ruangan yaitu pada ruang hall yang dapat dilihat secara detil sehingga tampak

bagian-bagiannya. Panorama tersebut dapat berganti-ganti setiap waktu yang direlay

dari observatorium orbit di luar angkasa.

• Ruangan di dominasi oleh bahan metal, sebagai analogi mesin.

• Jaringan pemipaan elektronik diekspose dengan cara penggunaan pipa / tempat yang

tembus pandang, selain untuk menganalogikan sebuah mesin hal tersebut berfungsi

sebagai pertmbangannya terhadap kemudahan maintenance.

• Terdapat perubahan - perubahan warna pada dinding mangan, yaitu untuk

menghindarkan kebosanan dalam ruang.

• Kekuasaan mesin atas manusia di ungkapkan melalui skala yang monumental.

• Kualitas ruang mengalir sangat diperlukan pada ruang-ruang pameran mengingat

kegiatan yang berlangsung didalamnya dirangsang oleh pergerakan.

• Kualitas ruang statis dapat diletakan pada ruang-mang kantor, perpustakaan, ruang

seminar atau ruang lain vang membutuhkan tatanan fonnal
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• Pada bagian -bagian tertentu dinding bangunan dilapisi monitor komputer untuk

kemudahan pengunjung mendapatkan informasi.

IV.4. Konsep Utilitas dan Kelengkapan Bangunan

IV.4.1. Sistim Otomatisasi Bangunan

Sistim otomatisasi disini merupakan suatu sistim terkontrol, yang dikendalikan

oleh komputer, dalam hal im komputer mengontrol sistim bangunan untuk kepentingan

kebutuhannya.

• Pergerakan secara otomatis pada elemen bangunan melalui alat yang di kontrol
dimana nantinya elemen dari bangunan tersebut dapat bergerak berdasarkan waktu.

• Penggunaan alat-alat mekanis elektronis mempertimbangkan bentuk yang dapat

menyesuaikan dengan citra yang ingin di sampaikan.

• Semua sistim yang terotomatisasi di kontrol melalui sensor yang di hubungkan

dengan komputer.

• Terdapat komputer induk untuk mengontrol semua sistim yang akan menditeksi

semua kerusakan yang terjadi pada semua sistimnya.

IV.4.2. Penerangan

Memanfaatkan penerangan alam dan penerangan buatan yang dikontrol oleh

BAS ( building automatic systim ) yang mampu mengendalikan kuat penerangan dalam

suatu ruang sesui dengan kebutulian berdasarkan sensor caliaya matahari yang masuk

kedalam ruang yang di pasang pada kaca tiap bukaan pada fasade, sehingga tidak terjadi

over energy . Adapun bentuk bukaan tersebut dapat menyesuaikan dengan bentukan

yang terjadi pada fasade hal ini agar terjadi bentuk bangunan yang tidak terpesah-pisah

dan berkesan tempelan ( eclectic ).

Bidang fasade

"•"Bidang bukaan

Gb.4.16 konsep bentuk bukaan
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Matahari

Sensor M
Kuat cahava

Penerangan

buatan V

Komputer Kebutuhan cahaya
control dalam ruang

Gb.4.17 skema sistim otomatisasi dalam penerangan

I\ .4.3. Pengkondisian Udara

Sistim penghawaan / pengkondisian udara yang digunakan pada FPIPLA im

adalah sistim penghawaan buatan dengan pengolahan udara luar bangunan. Dengan

pertimbangan nilai prestige, kenyamanan dan tuntutan pemakai. Semua area kegiatan
utama dan pengelola menggunakan penghawaan VAV ( Variahel Air Value ) yang

dihubungkan dengan sebuah inverter ( Variable Speed Drive ) pada unit AHU. VAV ini

memiliki sensor yang dapat mengukur temperatur ruangan sehingga dapat memberikan

pengaturan kesejukan yang sesui dengan kebutuhan. Adapun alat tersebut diletakan

pada bagian atas ruangan dengan bentuk yang aerodinamis yaitu untuk memperkuat

citra futuristik yang menganalogikan interior sebuah pesawat luar angkasa.

3entuk aerodinamis

i
>

1

1

1
Rue

rjr > fc
ing dalam

Udara}
di dapa
bangun

ang sudah diolah \
t dari udara luar

an

Suhu ruang Sensor k. Komputer ^, Pengkondisian
ruang

•!

I
Udara luar

AHUbangunin
w

4.18 Konsep bentuk alat pendmgin udara dan sistimnya
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IV.4.4. Listrik

Suplai energi listrik berasal dari 2 sumber yaitu :

1. Sumber PLN

2. Sumber dari Matahari

Pemanfaatan dari sumber-sumber tersebut diharapkan mempunyai perbedaan

yang signifikan yaitu 40 %dari PLN dan 60 %dari tenaga surya ( matahari ). Suplai
sistim energi matahari dilakukan dengan cara pemasangan sunslate ( sekaligus sebagai

tempat penyiinpanan energinya ) pada kulit atap bangunan yang kemudian disalurkan ke
ruang kontrol untuk didistribusikan ke tiap-tiap elemen bangunan yang memeriukan
energi listrik., sedangkan energi listrik yang berasal dari PLN digunakan pada saat-saat

sistim energi matahari sedang melakukan penyerapan atau dalam keadaan tidak

maksimal untuk memenuhi tuntutan energi.

Gensel

x r

PLN —->
R.

control

energy
Bangunanw

Matahari Solar cell w

: dtpergunakan pada
saat- saat tertentu

Gb.4.19 Skema sistim perolehan energi bangunan

IV.4.5. Fire Protection

Merupakan sistim keamanan terhadap bahaya kebakaran yang dibagi menjadi 2

tindakan :

1. Pencegahan kebakaran aktif:

a. Fire spinkler ( 25m7 head )

b. Fire hydrant ( 800m:/unit)

c. Smoke detectore

2. Pencegahan kebakaran pasif

a. Pemadam portable (tiap jarak 25m )

b. Tangga kebakaran ( darurat)
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Reservoir
w

Api Smoke delectore Komputer

control
w w

Evakuasi

ruang
w

Gb.4.20 Skema sistim kontrol terhadap bahaya kebakaraan
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Reservoir
w

Api Smoke detectore ^ Komputer
control

w w

Evakuasi

ruang
w

Gb.4.20 Skema sistim kontrol terhadap bahaya kebakaraan
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