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KONSEP DASAR PERENCANAAH

DAN PERANCANGAN

5.1. Konsep Dasar Tapak Bangunan

5.1.1. Pencapaian

Pencapaian ke tapak dengan mempertimbangkan

pola sirkulasi dan kepadatan arus lalulintas sekitar

tapak.

- Main Entrance direncanakan di bagian Selatan tapak

(jalan Sutomo) karena arus sirkulasi terbesar di

jalur.ini dan dari sisi tersebut mempunyai kenampa-

kan yang jelas.

- Side Entrance direncanakan pada sisi Timur dan

Barat.

Gambar 5.1 : Pencapaian Ke Bangunan

Sumber : Pemiklran

Pintu masuk utama dari jalan Sutomo, untuk droping

barang pintu masuk dari jalan Pantoan.
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5.1.2. Zoning

Zone ruang terbagi ; A. Zone Publik terdiri

dari kelompok kegiatan utama, pelayanan umum dan

penunjang ;B. Zone Semi Publik terdiri dari kelompok

kegiatan penerimaan barang dan perawaan/pelayanan ;

C. Zone Privat terdiri dari kelompok kegiatan penge-

lolaan.

Gambar 5.2 : Penzoningan

Sumber : Pemikiran

5.2. Konsep Tata Ruang

5.2.1. Tata Ruang Dalam

Tata ruang dalam didasari pada karakter kegia

tan pengunjung memberi arahan :

A. Organisasi ruang yang berprinsip linier sederhana

dan sesuai dengan konsep tata ruang pasar tradisi

onal

B. Zone ruang
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C. Tngkat keberdekatan ruang dengan pertimbangan :

1. Urutan kegiatan yang terjadi

2. Kelancaran proses kegiatan yang efisiensi dan

efektifitas gerak kerja.

Pada bangunan Pusat Perbelanjaan ini, ruang-

ruang dominan adalah tempat perbelanjaan. Sebagai

pendekatan Pasar Tradisional adalah antar ruang

kegiatan dihubungkan oleh koridor sebagai sebaran

sirkulasi dalam bangunan/hall.
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Gambar 5.3 : Pola Sirkulasi Dalam

Sumber : Pemikiran

Pola sirkulasi dengan arahan sederhana, jelas

dan nyaman. Pola sederhana (linier memusat dengan

variasi untuk menghindari monoton).
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Gambar 5.4 : Pelebaran Sirkulasi

Sumber : Pemikiran

Pola sirkulasi, menghindari terjadinya cross

ing pergerakan pengunjung untuk berinteraksi. Penam-

bahan dimensi ruang sirkulasi pada tempat tertentu.

5.2.2. Tata Ruang Luar

Konsep tata ruang luar dirancang dengan per

timbangan karakter pengunjung :

A. Perancangan area parkir bagi motor/mobil yang

nyaman (luas memadai, lokasi jelas, mudah dicapai)

B. Pemisahan jalur sirkulasi kendaraan dan pejalan

kaki

C. Pedestrian bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman

D. Pemisahan ruang parkir antara pengunjung dan

pengelola yang diletakkan pada ruang basemen.

E. Pemberian peneduh (pepohonan) dan tempat istirahat

bagi pengantar.
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Gambar 5.5 : Tata Ruang Luar

Sumber : Pemikiran

Alternatif Parkir

Kriteria A B C

Pencapaian X X X

Kejelasan Lokasi X XX X

Kejelasan alur - X -

Gambar 5.6 : Alternarif Pemilihan Pola Parkir

Sumber : Pemikiran
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Parkir adalah dipusat, tepatnya depan bangunan,

dengan dasar mengikuti jalur lalulintas utama yang

ramai dengan kejelasan lokasi.
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Gambar 5.7 : Sirkulasi Luar Bangunan

Sumber : Pemikiran
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5.3- Konsep Penampilan Bangunan

5.3.1. Bentuk

Sesuai dengan letaknya sebagai pintu gerbang

wisata dengan konsep penampilan pasar tradisional ;

- Menjorok keluar dengan ungkapan menyambut.

- Pola dasar bangunan linier.

- Untuk dapat memperkuat keberadaannya sebagai ger

bang, maka bangunan harus dapat menghadirkan karak

ter yang menonjol, terbuka dan mudah dicapai.
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Gambar 5.8 : Konsep Bentuk Bangunan

Sumber : Pemikiran
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5.3.2. Fasade

Penentuan fasade bangunan pada Pusat Perbe

lanjaan ini , memodifikasi arah bentuk atap yang

tetap mencirikan atap Tradisional Batak Toba. Kesan

pengangkatan akan diusahakan sebagai ruang perantara,

yang dihubungkan dengan tangga pada main entrance.

Unsur-unsur lain yang mendukung akan diterap-

kan, sesuai dengan fungsi bangunan sebagai fasilitas

perdagangan. Kesan rekreatif dapat merupakan alat

memperkuat bangunan sebagai fasilitas komersial
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Gambar 5.9 : Konsep Fasade Bangunan

Sumber : Pemikiran
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5.3.3. Ornamen

Ornamen pada bidang dinding berupa bukaan

Ornamen sebagai ciri khas bangunan berarsitektur

lokal yaitu dengan menerapkan ukir-ukiran pada bagian

sisi atap segitiga. Sebagai bangunan komersial,

perletakan papan nama menjadi pertimbangan. Bukaan

berupa pintu dan jendela disesuaikan dengan kebutuhan

5.3.4. Warna

Warna akan menjadi salah satu yang menarik

dari bangunan Pusat Perbelanjaan. Warna disesuaikan

dengan warna yang ada pada bangunan rumah tradisional

dengan warna dasar merah, putih dan hitam tanpa

menutup kemungkinan modifikasi warna lain.
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5.3.5. Bahan

Pusat Perbelanjaan merupakan produk modern,

sehingga bahan akan teknologi yang mempertimbangkan

ketahanan, keawetan dan keindahan tanpa menghilangkan

kesan lokal.

5.4. Konsep Struktur Dan Utilitas

5.4.1 Konsep Struktur

Sistem struktur pada bangunan Pusat Perbelan

jaan ini menggunakan sistem rangka beton bertulang

dengan spesifikasi :

- Super struktur : kombinasi core, kolom dan balok

- Sub struktur/pondasi : pondasi Voot Plat

- Atap ; struktur baja

- Dinding pengisi : kombinasi batu bata dan beton cetak

5.4.2. Sistem Utilitas

A. Penghawaan

Penghawaan buatan menggunakan AC sentral perlan-

tai. Ruang-ruang khusus seperti ruang mesin, dapur

menggunkan exhauster fan.

Peghawaan alami akan dimanfaatkan pada ruang-ruang

yang tidak memerlukan pengkondisian udara melalui

sistem cross ventilation.

B. Pencahayaan

Pencahayaan buatan memanfaatkan arus PLN dengan

bantuan Genset sebagai alternatif. Penggunaan dan
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tata letak lampu disesuaikan dengan kebutuhan.

Pencahayaan alami dengan sistem sky light dan

bukaan.

C. Fire Protection

Menggunakan alat-alat pemadam kebakaran berupa

sprinkler, tabung gas, fire hidrant.

Sistem pencegahan kebakaran berupa alat deteksi

dan kontrol.

D. Jaringan Air Bersih

Air diperoleh dari PAM dengan sistem Down Feed

E. Sistem Transportasi

Transportasi vertikal menggunakan eskalator sistem

paralel dan tangga darurat. Lift disediakan hanya

untuk mengangkut barang antar lantai.

Transportasi bagi pejalan kaki/sirkulasi berupa

pedestrian

F. Sistem Komunikasi Dan Tata Suara

Menggunakan sistem PABX (Private Auto Branch

Exchange), intercome untuk hubungan intern dua

arah dan CCTV (Close Circulation TV) untuk securi

ty. Sarana komunikasi seperti telepon umum, telex

dan faximile ada pada wartel.


