
BAB VI
 

PENDEKATAN KONSEP DAsAR PRRRNCANAAN
 

DAN PERANCANGAN
 

6.1. Pendekatan Konsep Perencanann 

6.1.1. Pendekatan Penentuan Lokasi 

a.	 Titik Tolak Pendekatan 

Pendekatan penentuan lokasi untuk pusat 

perdagangan buku dan informasi buku bertitik tolak 

pada fungsi dan perannya sebagai bangunan komersial 

yang berupa fasilitas penyediaan buku dan informasi 

tentang perbukuan. Dari fungsinya sebagai wahana 

pusat perdagangan buku dan informasi buku maka 

lokasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1.	 Lokasi harus berada pada area yang strategis, 

artinya lokasi tersebut mudah dijangkau dnri arah 

utara. selatan, barat dan timur wilayah kota 

Yogyakarta. 

2.	 Lokasi harus berada pada kawasan perdagangan. 

3.	 Dengan adanya kampus yang tersebar dt wilayah 

Yogyakarta roaka lokasi toka buku harus mudah 

dijangkau konsumen buku, baik dengan jalan kaki; 

kendaraan pribadi dan angkutan umum. 

Adapun peran pusat perdagangan buku terhadap 

roasyarakat dan lingkungan dapat diungkapkan sebagai 

berikut: 
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1.	 Peran terhadap masyarakat dapat mSlTlbarikan 

pelayanan penyediaan dan penjualan buku, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lingkup 

pelayanan seluruh golongan masyarakat kota 

Yogyakarta khususnya dan luar Daerah .Istimewa 

Yogyakarta pada umumnya, clengan sistem pelayanan 

yang baik. 

2.	 Peran terhadap lingkungannya, fasilitas ini dapat 

meningkatkan paran aktivitasnya terhadap: 

a.	 Peningkatan citra kota yogyakarta sebagai kota 

pendidikan di samping sebagai kota budaya dan 

kota wisata. 

b.	 Penyelenggaraan terhadap masterplan dan 

rencana induk kota Yogyakarta. 

Dengan adanya keterangan di atas maka lokasi 

diusulkan pada dnrnh pen~embanaan perdagangan 

Rahayu-Samirono, yang mana area ini akandikem

bangkan untuk area perdagangan. 
Ii • 

b. Tinjauan Lokasi Terhadap Tata Ruang Kota 

Lakasi perdagangan buku dan informasi buku 

pada area Rahayu-Samirono dalam usaha pelayahanny~ 

terhadap masyarakat maka harus sesuai dengan tate. 

ruang kota. 

Lokasi Rahayu-Samirono dalam masterplan akan 

dikembangkan menjadi daerah perdagangan, maka sudah 

selayaknya pusat perdagangan buku ini ditampilkan 

pada area tersebut. 

. [.' 
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6.1.2. Pendekatan Pemilihan Site 

Kriteria-kriteria pemilihan site dengan cara 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a.	 Letak site harus strategis dan ada pada tapian 

jalan Rahayu-Samirono. 

b.	 Kalau bisa dipilih site yang masih kosong, belum 

pernah didirikan bangunan. 

c.	 Site harus mudah dijangkau konsumen buku. 

d.	 Sarana dan prasarana site mewaclahi transportasi, 

kondisi jalan, jaringan utilitas, dan lain-lain. 

e.	 Site harus benar-benar berada pada area 

perdagangan. 

f.	 Status site harus dapat mendukung dala.m 

perencanaan dan perancangan pusat perdagangan 

buku dan informasi buku. 

6.1.3. Pemilihan Alternatif Site 

Pemilihan altArnatif site berdasarkan pada 

kriteria-kriteria di atas. 

a. Kriteria kurang mendukung; nilai = 1. 

b. Kriteria cukup"mendukung ; nilai = 2. 

c. Kriteria sangat mendukung; nilai = 3. 

Untuk lebih jelasnya tentang pemilihan site 

dapat dilihat pada tabel berikut clengsn per

timbangan: 

letak strategis, bobot = 5. 

site dalam tanah kosong, bobot = 8. 

Jangkauan mudah, bobot = 5. 
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- Sarana prasarana mewadahi, bobot = 6 

- Dalam area perdagangan, bobot = 5 

- Status site mendukung, bobot = 7. 

Tabel Kriteria Pemilihan Tapak 

No. Kriteria Bobot Nilai Site I Nilai Site II Nilai Site III 

l. Letak 
Strategis 5 

5 
1 

16 
2 

10 
2 

18 
3 

15 
3 

21 
3 

85 

10 
2 

16 
2 

15 
3 

18 
3 

10 
2 

21 
3 

90 

15 
3 

24 
3 

10 
2 

18 
3 

15 
3 

21 
3 

103 

2. Site dalam 
tanah lapang 8 

3. Jangkauan 
mudah 5 

4. Sarana dan 
prasarana me
wadahi 

6 

5. Dalam area 
perdagangan 5 

6. Status site 
mendukung 7

Total Nilai 

Sumber : Pemikiran 

Dari pemilihan di atas, maka site terpilih 

adalah pada site III dengan total nilai 103. 

6.1.4. Prinsip Site yang Terpilih 

Site yang terpilih memiliki prinsip sebagai 

berikut : 

a.	 Sesuai dengan tata guna lahannya (sesuai zone 

perdagangan) . 

b.	 Mempunyai aksessibilitas yang baik. 

c.	 Luasan tanah mencukupi. 

d.	 Terletak pada jalur transportasi dua arah. 

e.	 Kontur site relatif datar. r
I 
I

I
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6.2. Pendekatan Perancangan 

6.2.1. Pendekatan Tata Ruang Dalam 

a. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Untuk menentukan kebutuhan ruang pada pusat 

perdagangan buku dan informasi buku maka harus 

berdasar pada aktivitas yan~ ditampung pada bangunan 

tersebut. Adapun aktivitas dalam bangunan tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 

1) Kelompok kegiatan perdagangan buku 

Dilihat dari fungsi kegiatan atau aktivitas makh 

kebutuhan Tuang dapat dibedakan menjadi 

1a.	 Aktivitas pedagang buku membutuhkan ruang 

Toko-toko buku, kios-kios buku, los-los buku. 

1b.	 Aktivitas konsumen buku/pengunjung/ perobel! 

membutuhkan ruang = ruang sirkulasi atati 

pergerakan; entrance dan hall. 

1c. Aktivitas pengusaha atau penerbit buku 

'\ 
membutuhkan ruang = perkantoran dagahg dalam 

upaya distribusi buku-buku. 

2) Kelompok kegiatan informasi buku 

Untuk kegiatan informasi tentang perbukuan fuaka 

aktivitas dalam ruang terdiri dari : 

2a. Aktivitas informasi buku membutuhkan rUahg : " 

- ruang seminar buku, ruang diskusi buku, I 
ruang inforroasi. Ruang tersebut dapat II 

difungsigandakan. 
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2b.	 Aktivitas pameran membutuhkan ruang : 

Pameran, yang ruangan ini juga dapat di 

fungsigandakan sesuai daya tampung rriang 

pameran. 

3) Kelompok aktivitas penunjang meliputi : 

3a.	 Aktivitas persiapan membutuhkah ruang-ruang 

Gudang penyimpanan buku (stock), . ruang 

bongkar muat· buku, ruang penjaga dan ruang 

pengelola gudang. 

3b.	 Aktivitas pengelolaan memerlukan ruang-rtiang: 

Ruang pimpinanl wakil, ruang staff, ruang 

tamu, ruang sidang dan lavatory; 

3c.	 Aktivitas pelayanan umum membutuhkan rtiang : 

Area parkir, entrance hall, cafetaria, 

sirkulasi vertikal dan horizontal. 

3d.	 Ak t i vi t a s petnel ihs.raan clan ·pengelolatJ.n 

bangunan membutuhkan ruang shaff ·ltlekan ic~l 

dan electrical, lavatory, ruang penjagaan 
\ 

ke~3.manan . 

b. Pendekatan Pengelompokan Ruang 
"-

Pengelompokan ruang pada pusat perdagangan buku 

dan informasi buku didasarkan atas kesamaan sifat 

yang diwadahi sehingga dapat sesuai dengan 

. .zoning-zoning ruangnya~ Hal lnl setelah di

kelompokkan tentunya tak akan saling mengganggu 

aktivitas antara ruang satu clengan yang lain. 

Berdasarkan sifat kegiatannya maka pengelOlt'lpokan 
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ruang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

kelompok ramai, kelompok sedang, dan kelompok 

tenang. 

Sedang jika didasarkan pada aktivitas ruang dapat 

dikelompokkan sebagai berikut 

1.	 Kelompok ruang perdagangan 

2.	 Kelompok ruang perkantoran 

3.	 Kelompok ruang informasi 

4.	 Kelompok ruang pelayanan Umum 

5.	 Kelompok ruang pengelola 

6.	 Kelompok ruang servis. 

o.	 Pendekatan Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang ini merupakan tingkat 

keeratan ruang satu dengan ruang lainnya J tingkat 

keeratan ruang tersebut tergantung p'ada frekuensi 

hubungan kegiatannya Makin tinggi hubungah 

kegiatan maka Makin erat tingkat hubungan ruang. 

Tingkat keeratan hubungan ruang dapat dibedakan 

menjadi tiga maoam : 

01.	 Hubungan erat, yaitu hubungan yang langsung 

tanpa batas perantara ruang sehingga jarak 

oapai ruang tanpa hambatan. 

02.	 Hubungan kurang erat, yaitu hubungan ruang 

yang melalui batas perantara namun jarak 

oapai ruang setengah ada hambatan J sehingga 

jadi tidak langsung dalam menoapai ruang. 

,', 
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03.	 Hubungan tidak erat, yaitu ruang-ruang yahlt 

tidak menoerminkan keintiman atau tidak ada 

kaitan antara yang satu dengan lainnya. 

Jadi, ruang-ruang dalam bangunan pusat 

perdagangan buku dan informasi buku di

dasarkan pada tiga hal di atas. yang lAngkhh 

berikutnya berguna besar dalam menentukan 

organisasi ruang. 

d.	 Pendekatan Gubahan Ruang 

Dalam menentukan gubahan atau bentuk ruang yang 

akan diterapkan dalam pusat perdagangan buku dan 

informasi buku maka harus mempertimbangkan fuaoam 

gubahan yang memiliki : 

d1. Efektivitas, efisiensi dan flexibilitas dalam 

menampung aktivitas di rlalamnya. 

d2. Efektivitas penggUnaan rUang dalam arti dap~t.' 

meuall'lpUng akt ivi tas jual7be 1 i dengan sebrdk 

mungkin. 

d3. Efisiensi dalam penggunaan ruang dalam atti 

tidak ada ruang yang terbuang atau tak 

terpakai atau tak difungsikan. 

d4. Flexibel dalam penggunaan ruang da.lamarti 

ada suatu ruang menghendaki };:lerubahan 

perluasan ruang. 

Adapun kriteria penelitian bentuk ruang d a};:l at 

dilakukan sebagai berikut 

Nilai 3 ---> mendukung 

;",,'. 

-------~' 
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Nilai 2 ---> setengah mendukung 

Nilai 1 ---> tidak mendukung 

Adapun bobot dari efektivitas ruang = 20; 

efisiensi ruang = 20 dan flexibilitas ruang = 20. 

Tabel 4. Tabel Pemilihan Bentuk Ruang Jual Buku 

Kriteria Efektivi- Efisiensi Flexibilitas 
Al tas ruang ruang ruang Total 
ternatif (20) Nilai (20) Nilai (20) 

Bujursangkar 60 
3 

60 
3 

60 
3 

180 

Empatpersegi 
panjang 

60 
3 

60 
3 

60 
3 

180 

Lingkaran 40 
2 

40 
2 

40 
2 

120 

Segilima 40 
2 

40 
2 

40 
2 

120 

Segitiga 40 
2 

20 
1 

40 
2 

100 

Segien811'1 40 
2 

20 
1 

20 
1 

80 

Kombinasi 
bentuk 

20 
1 

20 
1 

20 
1 

60 

\ 

Sumber : Pemikiran 

Berdasarkan penilaian di atas maka nilai 

tertinggi pada bentuk bujur sangkar dan empat 

persegi panjang maka bentuk ruang yang akan 

dikembangkan juga kedua bentuk ini. 

e. Pendekatan Sirkulasi Ruang Dalam 

Dalam menentukan sirkulasi ruang harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut 
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Sifat ruang yang akan dihubungkan, perabot yang 

akan dipakai dalam perdagangan buku, kebiasaan 

atau aktivitas tingkah laku pengunjung/ konsumen 

buku dan pergerakan konsumen buku. 

Menurut fungsinya sirkulasi dalam ruang pusat 

perdagangan buku dan informasi huku dapat dibagi 

sebagai berikut : 

e1. Sirkulasi primer 

Yaitu sirkulasi yang langsung Jnenghubungkan 

antara akses dan ruang-ruang dalam bangunan. 9 ) 

e2.	 Sirkulasi skunder 

Yaitu sirkulasi yang terjadi di dalam ruang 

dalam bangunan. 

", e3.	 Sirkulasi horisontal 

Yaitu sirkulasi yang menghubungkan aktivitas 

secara horisontal. 

e4.	 Sirkulasi vertikal 

Yaitu sikulasi yang menghubungkan aktivitas 

secara vertikal. 10 ) 

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

9)	 Ernst Neuvert, Architect's Uata, New International 
Edition, Grana, London, 1980, hal. 226. 

10)Edward T. White, Ordering System, op,cit., hal 115. 
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Kalau dicermati fungsinya sebagai fasilitas 

pelayanan umum, rnaka masalah sirkulasi pengunjung 

akan merupakan hal yang dominan dan pe~lu 

diperhatikan mengingat tuntutan pengunjung akan 

kenikmatan, kenyaroanan dan keamanan saat melakukan 

aktivitas dalam bangunan pusat perdagangan buku dan 

informasi buku di lokasi Rahayu-Samirono Yogyakarta. 

Selain itu bangunan tersebut adalah merupakan 

bangunan ·komersial yang menuntut efektivitas dan 

efisiensi penggunaap ruang. Untuk itu dal~~ 

menentukan pola sirkulasi harus memenuhi kriteria

kriteria sebagai berikut 

1.	 Mendukung kelancaran sirkulasi pengunjung atau 

konsumen buku. 

2.	 Memberikan kenyamanan dan keamanan pada konsumen 

buku saat melakukan aktivitas/ gerak pe~pindahan. 

3.	 Memberikan kejelasan sirkulasi atau menga~ahkan 

konsumen buku atau pengunjung pusat perdagangart 

buku dan informasi buku. 

4. Mendukung efisiensi dan fektivitas penggunaan 

ruang. 

Jadi secara garis besar sirkulasi pengunjung atau 

t·konsumeh buku dan informasi buku akan ~embentuk 

Buatu pola grid, karen a pola' sirkulasi grid 

mendukung 4 hal di atas dan keseragaman bentuk ruang 

yang selanjutnya pola grid ini akan dijadikan 

, .~ r ". 
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pedoman dalam gubahan bentuk ruang pad~ pendekatan 

tata ruang dalam. 

e.	 Pendekatan Bentuk Perabot 

Cara penyajian materi dagangan dalam pus~t 

perdagangan buku akan mempengaruhi daya tarik 

pembeli. Untuk menarnpilkan atau rnenyajikan buku pada 

konsumen buku maka hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah : 

a.	 Buku yang disajikan pada konsumen harus muclah 

dilihat dan dibaca. 

b.	 Buku yang dijual harus mudah diraih sehingga 

posisi buku dalam jangkauan no~mal sehingga 

nyaman'dalam pencarian. 

c.	 Penyajian buku harus dikelompokkan sesuai dengan 

fungsi peruntukan, rnisal SO, SLTP, SLtA dan 

Perguruan Tinggi. 

d.	 Penyajian buku harus menjamin keam~nan untuk 

menghindari pencurian, hal ini perlu pengawasan 

yang mudah oleh pihak pedagang buku supaya semua 

konsumen mudah diamati sehingga keamahan tetap 

terjaga. 

Cara penyajian buku itu perlu didukung oleh 

perabot yang akan mewadahi buku dalam suatu tempat 

yang disajikan langsung pada konsumen buku. Secar~ 

umum perabot tersebut terdiri dari : 

cl1. Table fixture 

Yaitu sarana penyaji berbentuk meja rneneruS yang 

.__.J 

I 
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dipasang secara bebas di tengah ruang. 

d2.	 Counter fixture 

Yaitu sarana penyaji buku berbentuk alma~i, yang 

mudah dalam penglihatan dan jangkauan pembeli/ 

pengunjung. 

d3.	 Cases Fixture 

Yaitu alat penyaji buku berbentuk rak te~buka 

atau almari terbuk~yang diletakkan berhadapan 

atau menempel dinding. 

Adapun pemilihan jenis perabot yang akan dipakAi 

pada ruang penjualan; tergantung pada system 

pelayanan yang dipakai si penjual buku seperti : 

1)	 Sistem pelayanan retail (eceran) atau pramuniaga 

diperlukan perabot 

a) Meja counter, counter fixture ~eba~ai rak 

panyaji berbentuk almari kaca berfungsi seba

gai pemajang buku dan penyimpan buku. 

b) Rak dinding sebagai penyimpan buku dAn pema

jang buku, untuk menentukan bentuk dan ukuran. 

2)	 Sistem pelayanan swalayan (self service/ terbuk~) 

diperlukan perabot : 

a.	 Rak buku dinding, sebagai tempat pemajang buku 

dan penyimpan buku. 

b.	 Meja counter sebagai tempat penyaji. 

c.	 Cases fixture, conter fixture dan table 

fixture. 
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Adapun ukuran standart dari perabot di ataB dilihat 

pada keterangan berikut : 

7·~ .-'?- -::::a
-~
 

1 
200 1'1""""-- i II 

I" JolC:II: 
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a. Area pengamatan vertikal optimum 

_l(\~ 
150 

t==a~,~:, '&11 
45 
I 

G3·21. 

b. Ukuran jangkauan tangan saat mengambil buku secara 

optimum 

1 
150 

sketsa penyelesaian ru ang jual G3.22. 
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2) Rak bebas 

tinggi = 150 em 

lebar = 100 em 

panjang = 225 em 

3) Mejaeounter 

tinggi = 130 em 

lebar = 50 em 

panjang = 225 em 

4) Cases fixture 

tinggi rak = 150 em 

lebar rak - 100 em 

panjang rak = 225 em 

5) Counter fixture 

tinggi rak = 150 em 

lebar rak = ioo em 

panjang rak = 225 ell',ll) 

6.2.2. Pendekatan Konsep Tata Ruang Luar 

a. Pola tata ruang luar 

Dalam menunjang fungsi kegiatan dala~ b~nguh*n 

maka diperlukan pola tata ruang luar; hal ini karena 

pola tata ruang luar dapat berfungsi sebagai area 

penerima, perantara dan perpind~han dalam suatu 

bangunan. Dengan memperhatikan fungsinya, maka d~lam 

11)Sumber data	 Ernst Neuvert, Architect's Uata, «ew 
International Edition, Grana, London, 
1980. 

~~---~' 
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penataan ruang lua~ suatu bangunan harus memenuhi 

tuntutan sebagai berikut: 

a1.	 Harus menarik perhatian dan berkesan menerima; 

sehingga dapat mempengaruhi pengunjung untuk 

memasukinya. 

a2.	 Dapat mengatasi atau mengurangi pengaruh yang 

ditimbulkan oleh lingkungan luar terha.dap 

bangunan, seperti polusi udara, kebisingan dan 

lain-lain. 

a3.	 Memberikan kejelasan arah sirkl.llasi ba.gi 

pengunjung yang akan memasuki bangunan. 

Aclapun komponen ruang luar yang dapat mendukung 

penataan ruang luar yakni : 

1. Pagar lingkungan 

2. Halaman p8.rkir 

3. Vegetasi/ t~naman 

4. Perkerasan tanah dengan conblok. 

5. Main entrance 

" 6. Halaman bangunan 

7. Taman 

8. Lampu taman! sluPture. 

b. Pola Sirkulasi Ruang Luar 

Pola sirkulasi ruang lua~ harus mencerminkan 

kemudahan, kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung 

dalam pencapaian dan saat meninggalkan bangunan. 

Kriteria y~ng diterapkan dalam poa. sirkulasi ruang 

luar yaitu : efisien. tidak membosankan, menunjukkan 

--------_.. ~_.-. .. --~
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arah yang jelas baik pengunjung, pedagang buku, 

pengeioia bangunan. 

6.2.3. Pendekatan konsep tipe unit ruang jual buku 

Macam dan besaran tiap unit ruang jual buku 

ditentukan oleh : 

a.	 Modal dan kemampuan sewa pedagang terhadap ruang 

jual. 

b.	 Cara penyajian buku dan komponen penyajian materi 

dagangan. 

c.	 Pola tata Ietak perabot (komponen penyajian) yang 

digunakan. 

Dalam perencanaan pusat perdagangan buku dan 

informasi buku klasifikasi tipe ruang penjualan buku 

berdasarkan kemampuan ekonomi dan sewa ruang jual. 

Pada dasarnya tipe unit ruang jual didasarkan pacta 

standar luasan dari toko-toko , kios-kios dan 10s

los. 

Tabel Standart Lulusan Penyewaan Ruang 

No. Tipe wadah buku Standar Luasan 
(ml:!) 

Kriteria Peda
gang buku 

Golongan 
ekonomi 

1. Los-los 
Toko-toko 

100 - 200 Klas atas Ekonomi 
kuat 

2. Toko-toko 50 - 100 Klas menengah Ekonomi 
sedang 

3. Kios-kios 20 - 50 Klas rendah EkonoIl'li 
lemah 

Sumber : JUTA FI' UGM, 1994. 
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6.2.4. Pendekatan Konse~ Modu1 Unit Ruang Jua1 Buku 

Unit ruang jua1 buku dengan tipe los dan tipe 

toko untuk pedagang buku ke1as atas mempunyai 

kriteria modal besar dan dagangan buku mampu 

mencukupi konsumen. 

Maka modu1 yang ditampi1kan untuk tipe los dan tipe 

toko ada1ah sebagai berikut 

a) 10 m x 14 m untuk tipe los 

b) 10 m x 10 m untuk tip~ toko. 

Sedangkan untuk pedagang buku ke1as menengah moclti1 

ruang jua1 yang ditampi1kan dangan bentuk toko-toka 

clengan ukuran modu1 yakni = 6 m x 10 m. 

Dan untuk pedagang kelas rendah modu1 ruang jllal 

yang ditampi1kan clengan bentuk kios-kios clengail 

ukuran modu1 = 5m x 5 m. 

6.2.5. PenclekatanKonsep Besaran Ruang 

Pecloman yang dipakai untuk menghitUng b~sa~.h 

ruang ada1ah : 

a. Jum1ah penducluk yang cinta akan buku. 

b. Ukuran standar gerak manusia. 

c. Ukuran perabot yang digunakan. 

d. Asumsi-asumsi atau pendekatan-pendekatan. 

e. Ratio perbanclingan.
 

Untuk se1anjutnya akan dihitung tiap-tiap rllang
 

berdasarkan ke10mpok ruang.
 

", ' 
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Juni Buku 

1an ini direncanakan untuk 20 tahun 

5 untuk itu perhitunSah sebasai 

pecinta buku tahun 1993 ada1ah 

penduduk pecinta buku tahun 2013 

~ai 1.482.430 jiwa. Dari jumlah itu 

otensi basar sebagai konsumen buku 

82% dar! jumlah pecinta buku di 

Iah i tu ada1 ah : 

~ = 1.215.593 jiwa. 

bmen buku memerlukan buku 3 bulan 

jumlah yang datang ke fasilit~s 

buku dan informasi buku p~da tiap 

I 

I
Iharlo

. 

bko buku, kios buku, los buku dah 

~ buka clari jam 9.00 - 21.00 

Fa 12 j am malayan i konsumen buku 

r.~umlah pengunjung adalah : 

I Jlwa 
ijam. 
I 
an area yang diparlukan tiap jiwa 

dengan sistem palayanan tarbuka. 

L_ 
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Dengan demikian jum1ah area yang dibutuhkan 

ada1ah 

= 1126 jiwa/ per jam x 1,57 m2 

= 1768 m2 
/ jam 

1768 m2
 

::: 1126 j iwa
= 
1,57 

3)	 Pada jam padat diperkirakan *encapai pertafub~h~n 

konsumen 25% sehingga daya tampung menjadi : 

= 25/100 x 1226 jiwa. 

::: 25/100 + 1126 jiwa. 

= 1408 jiwa 

m2	 2= 1408 x 1,57 = 2211 m

Haka jum1ah unit pusat perdagangan buku dapat. 

dihitung sebagai berikut 

a) Unit tipe los dengan ukuran modu1 10 m x 14 m ::: 

140	 *2. 

221i m2 

Haka jumlah unit 109 = ........ - 16 unit ma! 
140 n'.2 

::: 16 x 140 mS! 

= 2240 mS! 

b)	 Unit tipe toko dengan ukuran modu1 10 m x 10 III ::: 

100	 m2 . 

c)	 Unit tipe toko dengan ukuran modu1 6 m x 10m = 

60	 m2 
• 

2211
 
Haka jum1ah unit toko = =. 37 unit
 

60
 
::: 37 x 60 tIl 2
 

= 2220 mS! 
, 

"" 
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d)	 Unit tipe kios dengan ukuran modul 5 m X 5m = 

25	 m2
. 

2211 
Haka jumlah unit kios = = 88 unit 

25 
= 88 x 25 m2 

= 2200 m2 
• 

Luas total unit los, tOKo dan kios = 

2240 + 2200 + 2220 + 2200 = 8860 m2 
• 

f) Area. sirkulasi konsumen buku diasumsi = 35% 

= 35% x 8860 = 3101 m2 
• 

2Berarti luasan total = 8860 + 3101 = 11.961 m • 

2.	 Kelompok Ruang Kantor Dagang Buku 

Ruang ini disediakan untuk pihak-pihak yang 

bergerak dalam usaha perbukuan, seperti: penerbit 

buku, percetakan buku, dan lain-lain. Untuk 

menghitung besaran ruangnya diasumsikan lua~h?~ 

adalah 10% dari luas standar peruagangan buku = 

10% x 2211 m2 = 221 m2 
• 

3.	 Kelompok Pelayanan Informasi 

Diasumsikan 50% dari luas standar perd~gangan 

2	 2bUKU = 50% x 2211 m = 1105,5 m • 

4.	 Kelompok Ruang Pengelola 

a.	 Ruang pimpinan dan wakil pimpinan denl:t~n 

kapasitas 1 pimpinan dan 1 wakil dan lima 

orang tamu diasumsikan luas ruang = 25 m2 • 

··1 
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b. Ruang stafr 

Standar ruang staff = 1,57 m2 
/ orang clengsn 

asumsi 20 orang, maka 1uas ruang = 1,57 x 20 = 
31,4 m2 

• 

c. Ruang serba guna (ruang telepon, ruang surat

surat dan lain-lain) 

Diasumsikan 1uasnya = 20 m2 
• 

d. Ruang urinoir dan toilet 
!' 

Untuk urinoir dan toilet diasumsikan 10 m2 
. 

5. Kelompok Ruang Pelayanan Unum 
eo 

a. Cafetaria 

Asumsi 10% dari jum1ah pengunjung (konsumen 

buku) = 10% x 1126 = 113 o~ang. 

Standar untuk ruang cafetaria da1am 

Ernst Neuvert, Architect's Uaia ada1ah 

1,87 m2 
/ orang, maka 1uas cafetaria = 113 x 

1,87 m2 = 211 m2 
. 

b. Ruang ibadah 

Standar ruang ibadah da1am Ernst Netlvert, 

Architect's ~ =1,52 m2 
/ orang. 

Asumsi jum1ah pernakai 50 orang, maka 1uasnya = 
50 x 1,52 m2 = 76 m2 •· 

c. Ruang parkir 

Tsrdiri . dari parkir untuk pengunjung, 

pedagang, penge101a dan pene~bit. 

Mobil pengunjungasumsi = 30 buah 
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Mobil pedagang asumsi = 15 bush 

Total = 45 bush 

Motor pengunjung asumsi = 180 buah 

Motor penjual asumsi = 80 buah 

Total = 260 buah. 

Standar luas parkir dalam Ernst Neuvert, 

Architec Ila.t.a untuk mobil = 22,5 m2 /buah. 

Kebutuhan ruang parkir : 

Untuk parkir mobil = 45 x 22,5 m2 = 1012m2 

Untuk parkir motor = 260 x 2,5 2 m2 = 650m 2 

Jurnlah = 1662,5 m2 

Flow 20% = 332,5 m2 

Total luas = 1995 m~ 

6.	 Kelompok Ruang Servis Bangunan 

a.	 Ruang mekanical dan electric~l asumsi = 80 fu~ 

b.	 Gudang diasumsikan 25 m2 
• 

c.	 Ruang penjaga 15 m2 
• 

8..	 Lavatory 

1.	 Diperhitungkan terhadap pengunjung dan penjual 

serta pengelola sebanyak 800 orang/ hari rnasuk 

lavatory. 

Ratio pria : wanita = 15 : 3, sehingga 

Pengunjung pria = 513 orang 

Pengunjung wanita = 287 orang 

2.	 Standar ratio kebutuhan :
 

- Wanita = 1 We/50 orang
 

.. _---------_..--- 
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- Pria	 = 1 we/ 140 orang
 

-- 1 urinoir/ 30 orang.
 

3.	 Kebutuhan fixture unit 

Konsumen pria membutuhkan 

we = 513/140 = 3,6 buah = 4 buah 

Urinoir = 313/30 = 10,4 buah = 11 buah 

Konsumen wan ita membutuhkan :
 

- we = 287/50 = 3,6 = 4 buah
 

Toilet diasumsikan = 20 buah
 

4.	 Luasan yang diperlukan untuk lavatory 

Luas we (3 m2
/ unit) = 3 x 8 = 24 m2 

Luas urinoir (1 m2 
/ unit) = 1 x 11 = 11 1IJ2 

Luas toilet (6 m2 /unit) = 2 x 6 = 12 in 2 

Luas	 total = 47 fu2 

7.	 Kelompok Ruang Persiapan 

a.	 Ruang bongkar muat
 

Diasumsikan luasnya adalah 3U m~.
 

b.	 Pergudangan stock buku (disewakan) diasumsikan 

luasnya 15% dari ruang penjualan tipe toko, 

jadi luasnya adalah: 

2	 m215% x 844	 m = 126,6 = 125 • 

c.	 Ruang penjaga/ keamanan 

Diasumsikan 2 orang penjaga dengan standar 

ruangan 7,5 m2 
. Jadi luasnya : 

2 x	 7,5 m2 = 15 m2 
• 
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8.	 Kelonpok ~uang Servis 

a.	 Ruang mekanikal elektrikal. 

Diasumsikan membutuhkan ruang seluas 90 m2 
• 

b.	 Ruang gudang
 

Diasumsikan seluas 40 m2
 
• 

c.	 RU1:lng pp.nj1:lgr-. 

Diasumsikan seluas 30 m2 untuk 20 orang. 

6.2.6. Pendekatan Penampilan Bangunan 

Sesuai fungsi dan tujuan dari pusat 

perdagangan buku yaitu sebagai fasilitas pelayanan 

dan usaha komersial, maka bangunan harus mampu 

menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Untuk' ittl,. 

wujud penampilan harus : 

i.	 Atraktif dan menarik, sesuai ungkapan fungsi dari 

bangunan dalam upaya menerima masyarakat untuk 

berkunjung ke bangunan tersebut. 

2.	 Terbuka dan berkesan menerima. 

3. Intim dan kreatif.
 

Upaya-upaya di atas dapat diterapkan pada bangunan
 

dengan beberapa cara antara lain :
 

a.	 Penampilan Massa bangunan dengan skala manusia
 

b.	 Penyelesaian entrance yang menarik
 

c.	 Penyelesaian bentuk yang mempunyai daya tarik 

yangkuat. 

d. Pemanfaatan elemen-elemen ruang luar yang 

rekreatif. 
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e.	 Penyelesaian space penerima yang menarik. 

f.	 Bahan material yang mendukung. 

6.2.7. Pendekatan Tata Lingkungan Bangunan 

a.	 Pendekatan Sistem Pencahayaan Bangunan 

Sesuai dengan fungsinya sebagai fasilitas yang 

mengutamakan pelayanan kepada pengunjung/ konsumen, 

maka kenayamanan dan kenikmatan ruangan harus benar

benar dapat dirasakan oleh pengunjung dalam 

bangunan. Kemudahan melihat obyek-obyek yang ada 

dalam ruangan harus dapat didukung oleh sistem 

pencahayaan dalam ruangan. Kemudahan dan kenikmatan 

di sini diartikan bahwa mata pengunjung tidak 

berakomodasi secara penuh dalam melihat dan 

mengenali obyek-obyek dalam ruang, dengan kata lain 

ruangan tidak terlalu gelap dan cahaya tidak 

menyilaukan mata. Secara umum sistim pencahayaan 

yang dapat diterapkan pada pusat perdagangan buku 

ini dapat dibedakan menjadi 

1.	 Pencahayaan alam, dalam hal ini memanfaatkan 

cahaya matahari tak langsung untuk memberikan 

penerangan ruangan. Sistem ini mempunyai 

kelemahan, yaitu intensitas cahaya tidak tetap, 

tergantung kondisi cuaca lingkungan dan dapat 

merusak obyek dalam hal ini buku jika terus 

menerus secara langsung mengehainya. 

Untuk itu harus dihindari pemakaian cahaya 

matahari langsung, tetapi dengan pemantulan 

"
 

I
 

I
 

I
 
,
 

_t 
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terutama ruangan yang menampung buku. 

2.	 Pencahayaan buatan, dalam hal ini dimaksudkan 

untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari sistem 

pencahayaan alamo Sistim ini dapat digunakan pada 

ruang-ruang yang menuntut pengendalian dan 

pengontrolanintensitas cahaya secara ketat d~n 

digunakan pada malam hari di mana cahaya alam 

tidak ada. 

b.	 Pendekatan Sistem Penghawaan Ruang 

Masalah sistem penghawaan pada bangunan pusat 

perdagangan buku di sini perlu diperlihatkan, 

karena mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan 

keawetan buku. Sistem penghawaan di sini 

menyangkut 

- pengaturan suhu udara 

- kelembaban 

- pergerakanl aliran udara 

Secara umum sistem penghawaan yang dapat 

diterapkan pada bangunan pusat perdagangan buku 

di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

1) Penghawaan alam, yaitu merupakan sistem 

penghawaan yang menyesuaikan dan memanfa~tkan 

kondisi udara dari lingkungan di sekitar 

(alam). Sistem Ini dipakai pada ruangan yang 

tidak menuntut pengontrolan dan pengendalian 

udara secara ketat. Sehingga untuk ini dapat 

diselesaikan dengan bukaan di dinding ruang. 

", 

Ii 
.1 
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2)	 Penghawaan buatan, merupakan sistem penghawaan 

ruahg dengan memakai sistem pengaturan dan 

pengendalian untuk memperoleh kondisi udara 

yang diinginkan dan sesuai dengan tuntutan 

kegiatan. Untuk sistem ini sangat dimuhgkinkan 

untuk menciptakan' kenyamanan ruang. 

6.2.8.	 Pendekatan Konsep Sistem Struktur dan Bahan 

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung 

bagi terwujudnya ungkapah bangunan dan ruang. 

Dalam pemilihan sistem struktur yang akan 

digunakan didasarkan pada 

a. Kemudahan pelaksanaan 

b. Dapat menahan beban yang mempengaruhinya. 

c. Mendukung adanya kemungkinan pengembangan ruang 

dan ba.nguna.n. 

Sedangkan untuk pemilihan baha.n, dengan 

meroperhatikan hal-hal sebagai berikut 

a.	 Sesuai dengan sistem struktur yang dipilih, dalam 

hal ini efisiensi bahan. 

b.	 Dapat mendukung penampilan karakter bangunan. 

c.	 Tahan terhadap perubahan-perubahan iklim sekitar. 

c.	 Mudah didapat di pasaran. 

Ii

'i' 
Ii 

I 


