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BAB 5                                                                                    

EVALUASI RANCANGAN 

Evaluasi rancangan merupakan pengujian terhadap desian rancangan 

dengan tujuan untuk mengecek solusi desain yang diterapkan apakan sudah sesuai 

dengan rancana atau tidak. Jika tidak, maka berikut merupakan catatan-catatan 

untuk memperbaiki desain tersebut. Pada Proyek Akhir Sarjana ini, evaluasi 

dilakukan dengan interview terhadap berbagai sumber yakni ahli (arsitek) melalui 

visualisasi 3D dan maket. 

5.1 Kesimpulan Review Evaluatif Klien atau Peserta Seminar 

Hasil kesimpulan review merupakan kumpulan dari berbagai 

sumber ahli pakar (arsitek). 

5.1.1 Permasalahan Umum 

Bagaimana merancang bangunan mixed use (mall dan apartment) 

dengan penerapan passive cooling sebagai dasar metode perancangan pada 

kawasan Sagan, Yogyakarta? 

 Rancangan bangunan mixed use terdiri dari 2 jenis fungsi, yaitu mall 

dengan 4 lantai dan apartment dengan 8 lantai. 

 Menerapkan tolak ukur passive cooling sebagai fasad yang mendukung 

estetika bangunan, tatanan massa bangunan serta sistem penghawaan 

bangunan.  

5.1.2 Permasalahan Khusus 

1) Bagaimana merancang sirkulasi dan tata ruang yang menarik namun 

mempertimbangkan kenyamanan termal bagi pengguna bangunan? 

 Dengan menerapkan  sirkulasi atau koridor yang memiliki bukaan, 

agar dapat merespon kenyamanan termal ruang bagi pengguna, 

yang diterapkan melalui passive cooling. 

 

2) Bagaimana merancang sebuah bangunan mixed use dengan fungsi mall 

dan apartment yang menerapkan passive cooling sebagai kriteria 

merancang exterior (secondary skin and façade) maupun interior 
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bangunan yang menunjang estetika dan menciptakan kenyaman 

termal? 

Pada dasarnya metode yang diterapkan pada rancangan mixed 

use ini merupakan tolak ukur yang ada pada passive cooling, antara 

lainnya ada beberapa aspek didalamnya yaitu: 

Exterior 

 Fasad yang diterapkan pada rancangan tidak semata hanya estetika 

melainkan dipergunakan untuk memaksimalkan pencahayaan 

yang masuk namun tetap dapat meredam radiasi panas dari 

matahari. 

 Menggunakan bukaan pada bangunan yang dapat mengganti udara 

dalam bangunan. 

 Menggunakan elemen taman sebagai media pencipta mikro iklim 

pada sekitar bangunan melalui vertical garden. 

 

Interior 

 Sirkulasi (koridor) yang terbuka agar dapat memanfaatkan 

penghawaan alami. 

 Tatanan ruang yang tidak berdempetan agar mempermudah 

terjadinya sirkulasi udara dalam bangunan. 

 Memperdayakan elemen air dan vegetasi sebagai peredam suhu 

dalam bangunan. 

 

5.2 Kesimpulan Review Evaluatif Pembimbing dan Penguji 

Terdapat beberapa poin tambahan dari hasil review dosen 

pembimbing dan dosen penguji pada saat pengujian yang dilakukan pada 

hari Kamis tanggal 22 September 2016. Hasil review tersebut antara lain: 

5.2.1 Tata Massa Bangunan Mixed Use 

Permasalahan tata massa bangunan sudah terjawab pada desain. 

Bangunan dengan fungsi mall memiliki tiga massa, sedangkan untuk fungsi 
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apartment memiliki 1 massa. Permasalahan yang terjadi pada tata massa 

adalah bentangan bangunan yang terlalu besar mengakibatkan sistem 

passive cooling yang digunakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan dari 

massa bangunan yang terlalu berdempetan. Solusi yang diberikan oleh 

dosen penguji maupun pembimbing adalah mengurangi massa bangunan 

dari yang 3 massa menjadi 2 massa, dan massa yang dihilangkan adalah 

massa bangunan mall yang berada di tengah. 

 

5.2.2 Penerapan Passive Cooling Terhadap Rancangan 

Passive cooling sudah diterapkan dengan baik pada desain. 

Penerapannya tidak hanya memikirkan aspek passive cooling, melainkan 

tetap memilikirkan aspek estetika bangunan agar dapat menunjang aspek 

komersial yang dibutuhkan oleh fungsi bangunan yaitu mixed use. 

 

5.2.3 Kesalamatan Bangunan 

Keselamatan bangunan yang dipermasalahan pada rancangan 

tersebut adalah kurangnya penerapan railing pada bangunan. Hal ini 

disebabkan oleh passive cooling yang menuntut agar bangunan mixed use 

memiliki koridor yang terbuka serta menerapkan sistem atrium (void) 

dalam rancangan, oleh karena itu perlunya penerapan railing yang cukup 

agar keselamatan pengguna bangunan tertap terjaga. 

  


