
BAS VII 

KONSEP PEREHCANAAN DAN PERAHCANGAN 

7.1. Konsep Perencanaan 

7.1.1. Konsep Penentuan Lokasi 

Pemilihan dan penentuan lokasi bagi pusat 

perdagangan buku, berdasarkan kriteria-kriteria 

sebagai berikut 

a.	 Lokasi harus strategis, yaitu pedagang buku dapat 

memperoleh untung yang memuaskan. 

b.	 Lokasi mempunyai kaitan erat dengan kegitan 

pelayanan pendidikan 

c.	 Sarana dan prasarana kota mewadahi, seperti 

1) transportasi 

2) kondisi jalan baik 

3) jaringan utilitas tersedia 

Berdasarkan analisa terhadap karakteristik bagian 

kota Yogyakarta maka lokasi terpilih untuk pusat 

perdagangan buku ini adalah : bagian wilayah kota 

III. 

7.1.2. Konsep Penentuan Site 

Pemilihan dan penentuan site untuk pusat 

perdagangan buku ini didasarkan atas kriteria

kriteria sebagai berikut : 

a.	 Sesuai dengan tata guna lahan (terdapat pada zane 

perdagangan) 

~ 
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b.	 Memiliki aksesibilitas yang baik. 

o.	 Luasan tanah (site) menoukupi 

d.	 Terletak pada jalur lalu lintas dua arah. 

e.	 Terletak pada jalur transportasi kota. 

7.2.	 Konsep Perancangan 

7.2.1. Konsep Tata	 Ruang Dalam 

a.	 Maoam Besaran Ruang 

Tabel Besaran Ruang 

Maoall'1 Ruang 

I.	 Kelompok Ruang Pen
jualan 

l.	 Unit toko 
2.	 Unit kios 
3.	 Unit los 
4.	 Ruang sirku las i 
5.	 Lavatory 
6.	 Entranoe hall 

II.	 Kelompok Ruang Kan-
tor Dagang Buku 

7.	 Penerbit buku 
8.	 Peroetakan buku 

.. .......'....~
~ 

III.	 Kelompok Pelayanan 
Informasi 

9.	 Ruang pameran 
karya seni 

10.	 Ruang diskusi 
buku 

U .. Ruang seminar 

;...., 

Besaran Jumlah 
(m 2 

) (m 2 
) 

4420 
2200 
2240 
3101 

47 
30 

12038 

100 
121 

121 

flexibel 

flexibel 

flexibel 

1105,5 
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Macam Ruang 

IV.	 Kelompok Ruang Pe
ngelola
 
12.	 R. Pimpinan dan
 

l'Jakil
 
13.	 R. Staff 
14.	 R. Serbaguna
 

dan R. Tamu
 
15.	 R. Lavatory 

Besaran Jumlah 
(m 2 

) (m 2 ) 

25 
31,4 

20 
10 

86,4 

211 
76 

287 

80 
25 
15 

120 
..	 

; 

V.	 Kelompok Ruang Pela
yanan UmulI'l
 

16.	 R. Cafetaria 
17.	 R. Ibadah 

VI.	 Kelompok Ruang Ser
vis
 

18.	 R. MEE 
19. Gudang 
20.	 R. Penjaga 

2Luas total lantai bangunan = 13.857,9 M

Luas area parkir	 = 1.995 m2 

,i 
Total = 15.8539 m2 

b. Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang dapat dibagi dalam dua bagisn 

yaitu pola hubungan ruang makro dan pols hubungan 

ruang mikro. 

1. Pola hubungan ruang makro yai tu pola hubnngan antar 
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~elompok ruang. Hal ini dapat digambarkan aebagai 

beriltut : 

Kelompok Ruang Perdagangan/penjualan 

Kelompok Ruans Kantor Dagang 

Kelon~ok Ruang Pelayanan Informasi 

Kelompok Ruang Pengelola 

Keloilipok RuMg Pelayanan Umum' 

Kelon~ok Ruans Servis 

Notasi = 
• = Hubungan erat 
() = Hubungan tak erat
() =Tidak berhubunsan 

2.	 Pola hubungan ruang mikro, yaitu hubungan antar 

ruang-ruang yang ada dalam tiap kelompok. 

2a. Kelompok ruang jual buku 

Unit toko 

Unit kios 

Unit 106 

Ruang sirkulasi 

Lavatory 

Entrwwe hall 

2b. Kelompok ruang informasi 

R.Pameran 

R. Seminar buk.u 

~.	 Diskusi bultu 

Lavatory 



95 

2c. Kelompok Ruang Perkantoran (Pengelola Bangunan) 

R. Tatrlu 

R. Staff 

R. Pill'lpinanl wakil 

R. Serbaguna 

Lavatory 

2d. Kelompok Ruang Kantor Dagang 

R. Penerbit 

J(. Percetakan 

Lavatory 

2e. Kelo~pok Ruang pelayanan Umum 

llo Cafetaria 

R. Ibadah 

R. parkirl area parkir 

Lavat.ory 

2f. Kelompok Ruang Servis 

R. HEEl shaft/ core 

Gudang 

R. penjaga 

Lavatory 
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c.	 Konsep Bentuk Ruang 

Dangan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini, yaitu 

1.	 Efisiensi penggunaan ruang 

2.	 Efektifitas penggunaan ruang 

3.	 Mempunyai kemampuan pertumbuhan melalui perluasan 

dan fleksibilitas ekspansibilitas.
 

Maka konsep bentuk ruangnya adalah bentuk dasa.r
 

persegi empat.
 

d.	 Konsep Pola Sirkulasi Ruang Depan 

Pola sirkulasi yang akan diterapka.n didasarkan 

pertimbangan : 

1.	 Memberikan kejelasan sirkulasi 

2.	 Mendukung kesera.gaman unit ruang 

3. Mertdukung fleksibilitas perluasan ruahg.
 

Adapun pola sirkulasi yang akan dikembangkan, dipilih
 

pola gr id dengan tnengu rang i kesan lorong yang
 

m~manjang dan membosankan, melalui penyelesaian pada
 

parsilangan sirkula.si.
 

0,	 Knnnnp PnlA Tata Ruan~ 

Pola penataan ruang dalam adalah bertitik tolak pade. 

pola sirkulasi yang dipilih, yaitu pola grid. 
Ii 
t 

.!! 
7.2.2. Konsep Tata Ruang Luar 

Tata ruang luar diselenggarakan/diseiesaikan 

dengan : 

a.	 Henntn massa bangunan dan elemen pembentuk ruang 

luar untuk menciptakan ruang/ plaza yang ber

~" ". 

_________J' 
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fungsi sebagai ruang penerima. 

b.	 Diadakan pemisahan area sirkulasi untuk 

pengunjung, pengelola, penjual dan barang. 

c.	 Penyediaan main entrance dan side entrance untuk 

menghindari over laping sirkulasi. 

d.	 Memanfaatkan elemen-elemen tata ruang luar untuk 

pendukung pola tata ruang, elemen-elemen tersebut 

yaitu : 

Taman : berfungsi sebagai 

180lu8i pengaruh lingkungan, pengaruh 

sirkulasi, pengaruh bentukan ruang, pelhbat8.s 

ruang. 

- Perkerasan lantai (paving), yang berfungsi 

sebagai penghindar dan pengurang debu tanah dan 

pengaruh sirkulasi. Untuk itu diperlukan 

perkerasan yang masih memungkinkan terjadinya 

peresapan air, yaitu dipakai can blok yang 

dipasang tanpa perekat, serta dipasang dangan 

pols dinamis untuk menciptakan ruang yang 

dinamis. 

7.2.3. Konsep Penampilan Bangunan 

Seperti telah disebutkan dalam pendekatan 

konsep, bah~a sesuai dengan fungsi dan tujuan 

daripusat perdagangan buku penampilan bangunan harus 

menarik, terbuka, mengundang intim dan rekreatif. 

Untuk maksud di atas maka penyelesaian bangunan 

adalah sebagai berikut 
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a.	 Kesan terbuka, menerima, dan mengundang, ditam

pilkan melalui : 

- Pemberian bidang bukaan pada bangunan sebagai 

spaoe penerima seperti gambar di bawah ini. 

b.	 Kesan menarik dan dinamisl atraktif diwujudkan 

dengan pemakaianbahahl material yang berkesah 

ringan dan permainan war~a, texture, serta bentuk 

massa yang dinamis. 

c.	 Kesan intim diwujudkan dengan menampilkan 1angit 

la~git r~ndah dengan skala manusiawi j ~enampilkan 

point of interest dengan skala manusiawi juga. 

·"r ':-~. 
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7.2.4. Konsep Environment Bangunan 

a.	 Sistem Pencahayaan Ruang 

Pencahayaan ruang diselesaikan dengan sistem : 

1)	 Pencahayaan alam dengan usaha-usaha pengendalian 

terhadap efek panas dan silau yang ditimbulkannya, 

melalui cara : 

Menghindarkan cahaya dan sinar matahari langsung
 

untuk ruang-ruang yang memerlukan keteduhan.
 

Menghaluskan pantulan sinar matahari, dengan
 

memakai bidang pantul yang kasar dan berwarna
 

redup.
 

Menggunakan filter untuk mengurangi intensitas
 

panas dan sinar, seperti menggunakan sun screen,
 

pepohonan.
 

2)	 Pencahayaan buatan, untuk ruang-ruang yang 

memerlukan intensitas cahaya tetap dan sebagai 

pengganti cahaya alam jika tidak mencukupi/ tak 

ada sama sekali. 

Sistem,Penghawaan Ruang 

Sistem penghawaan ruang di sini dimaksudkan untuk 

mengurangi dan mengendalikan kelembaban udara 

dalam ruang. Untuk itu digunakan cara : 

a) Penghawaan alam dengan sistem CROSS 

ventilation. 
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b)	 Penghawaan buatan untuk ruang-ruang yang 

memerlukan kondisi udara yang terkontrol clan 

terkendali. 

7.2.5. Konsep Sistem Struktur dan Bahan/Material 

Das8.r pertimbangan pemilihan sistem STR 

aclalah: 

a. Mudah pelaksanaannya 

b. Tahan terhadap pengaruh luar seperti api, 

perubahan suhu, dll. 

c. Mendukung fleksibilitas ruang. 

d. Efisien dan ekonomis. 

Sehingga pemilihan STR yang dipakai adalah sistem 

rangka balok induy..., dan anak. 

Pemilihan bah~n/ material struktur adalah 

a.	 STR utama adalah : beton bertulang 

b. STR pRngisi/ dinding adalah : bahan yang tahan 

api dan ,udah perawatannya, serta mUdah didapk~. 

I. 

i 


