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PENDEKATAN PERENCANAAN
 
DAN PERANCANGAN
 

V.1.	 PENDEKATAN PERENCANAAN 

V.1.1.	 Pendekatan Lokasi dan Site
 

Dasar pertimbangan
 

- Gedung pamer bersifat komersial beroreantasi mencari keuntungan.
 

- Menuntut Keterkaitan ekonomi dengan Iingkungan sekitar.
 

- Bersifat terbuka dan terkendali.
 

Dari pertimbangan diatas maka lokasi GPP harus memiliki kreteria dasar 

antara lain: 

A.	 Kemudahan pencapaian ke lokasi karena di lewati jalur transportasi umum. 

Lalulintas di kawasan bisnis biasa ramai dan padat, maka harus difikirkan faktor 

bahaya kecelakaan lalu-Iintas dalam pencapaian dari dalam dan luar site. 

B.	 Memiliki kesesuaian dengan tata guna tanah. 

b. Lokasi merupakan daerah peruntukan kepentingan pelayanan umum. Karena 

tuntutan fungsi, maka lokasi harus mendukung misi. 

c.	 Lokasi terletak didalam I berdekatan dengan kawasan bisnis. Suasana 

kawasan bisnis akan dapat mendukung fungsi serta kelangsungan oprasional 

gedung. 

d.	 Memiliki akses jaringan arteri sekunder I primer, karena selain mudah dicapai 

pengunjung luar kota, aktifitas bongkar-muat barang dapat dilakukan dengan 

mudah. ( tidak mengganggu kelancaran aktifitas kota). 

e.	 Lokasi disesuaikan terhadap perhubungan fisik kota dan sesuai dengan 

peruntukannya. 
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A. Tanah yang memenuhi persyaratan 

Luas tanah harus sesuai dengan harga ( klas ) tanah. Hal ini sangat penting 

untuk mendukung misi. Harga tanah relatif murah tetapi masih sesuai untuk
 

lokasi bisnis.
 

Luas tanah mencukupi untuk penyediaan space pengamatan fisik bangunan dari
 

luar, mampu menampung besaran kegiatan pameran out door, serta
 

kemungkinan pengembangan.
 

D.	 Fasilitas yang memadai 

Tersedia fasilitas infrastruktur antara lain : jaringan listrik, jaringan 

telekomunikasi, jaringan air bersih, air kotor, dan sebagainya. 

E.	 Sesuai dengan fungsi, karakter serta upaya daya tarik, maka bentuk karakte~ 

site terhadap lingkungan sekitar dapat memberikan sudut pandang yang 

bervariasi, menarik, dan berkarakter dinamis. Hal tersebut dapat memunculkan 

nilai reklamis bangunan pada masyarakat. 

V.2. PENDEKATAN PERANCANGAN 

V.2.1. Pendekatan Program Ruang 

V.2.1.1. Program Kebutuhan Ruang 

Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ruang pamer adalah : 

1.	 Macam dan sifat kegiatan yang diwadahi serta kelengkapannya. 

2.	 Besaran volume yang memadai. 

3.	 Kegiatan Iingkungan yang mempengaruhi. 

4.	 Pengelompokan kegiatan yang ada. 

A.	 Penentu kebutuhan ruang 

a.	 Kegiatan unium 

-	 Kegiatan pengunjung :=) Datang - Parkir- Berkumpul di hall 

Bertanya diinformasi - Melihat pameran 
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- Kegiatan informasi => Datang -	 parkir - menjaga stan - memberi 

informasi. 

- K'eglatan parklr =:> Keluar dan masuk kenderaan. 

b. Kegiatan pelayanan umum 

- Istirahat - kafetaria - Sholat - lavatory - Keamanan dan oprator. 

c. Kegiatan pengelola 

- Staf =:> Datang - parkir' - kegiatan kantor' - kegiatan humas -rapat 

- terima tamu. 

- Karyawan =:> kegiatan bongkar muat barang - kegiatan bongkar 

pasang stand dan alat-alat pameran - jaga stand. 

d. Kegiatan utama 

- Peserta pamer =:> Kegiatan kesekretariatan - penataan stand· 

persiapan materi pamer • presentasi pameran - mengadakan 

pertemuan I rapat - Jaga stand pamer. 

e.Kegiatan penunjang kegiatan utama 

- Peserta pamer =:> Upacara - peresmian - seminar dan melakukan 

aktifitas dikantor asosiasi masing-masing. 

• konsumen I penyewa =:> Mengikuti upacara peresmian • aktifitas 

penarikkan dan pembayaran uang lewat bank. 

Kebutuhan ruang tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan umum: - Ruang kegiatan pengunJung, 

• Ruang informasi 

- Foyer I interval 

- Ruang parkir 

- Lobby 

b.	 Kegiatan pelayanan umum: - Kafetaria dan restauran 

- Musholla 

- Lavatory 

- Ruang satpam 
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Kegi~tiaripenyetenggai-a ......j 

• Kegiatan Pengelola 

• Keg;atan Pertemuan 

c.	 Ruang kegiatan pengelola: - Ruang staff pengelola 

- Ruang penerangan I humas 

- Gudang peralatan dan perlengkapan 

- Parkir pengelola 

d. Ruang kegiatan utama: - Ruang pameran tetap
 

- Ruang pameran tidak tetap
 

- Ruang pameran terbuka
 

- Ruang pameran tertutup
 

- Ruang kesekretariatan penyelenggara
 

- Ruang pertemuan penyelenggaral peserta. 

- Ruang parkir 

e. Ruang penunjang kegiatan utama: - Ruang peresmian
 

- Ruang seminar
 

- Ruang kantor asosiasi
 

-Bank
 

V.2.1.2. Pengelompokan ruang 

Pengelompokan didasari : 

A.. Sifat kegiatan : a. Publik =kegiatan yang bersifat terbuka {untuk 

umum) 

Antara lain: - kegiatan utama.
 

- kegiatan pelayanan
 

b. Semi Publik = kegiatan umum yang setengah 

terbuka tetapi bersifat interen. 

Antara lain: kegiatan penyelenggara. 

Privat = kegiatan yang bersifat tertutup dan 

khusus intern 

Antara lain: - kelompok kegiatan pengelola 

- kelompok Kegiatan pertemuan 
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B. Berdasarkan tingkat kedekatan ruang 

Dasar pertimbangan : 

- Orutan keglatan yang terjadi 

-Kelancaran program kegiatan ( effisiensi dan 

efektifitas ). 

-. Erat 

._.-.. renggang 

.... 

L	 _ _ _ _ 

.....? •Ruang 
penunjang 

~ •	 _ 

. - - . - - - • - - • - - - .I 

C. Berdasarkan proses aliran kegiatan 

- Kegiatan pengunjung 

- Kegiatan peserta dan penyelenggara 

- Kegiatan pengelola 

V.2.1.3. Besaran ruang 

A. Ruang Kegiatan umum 

-	 Hall Pengunjung
 
0,13 M2 I Orang X 2500
 =	 325 M2 
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I - Ruang Informasi 
;2 M2!~FaAg X: 4 =------ 8 Mil r 

- Foyer 
,_____ . 8s_umsj30_%-da"Uuas-auditorium-2~QQ-M=-2---:-'----fBe-M2 

- Lobby 
400 X 1,6 M2

/ orang = 780 M2 

- Parkir Cukup Untuk: 
Roda dua = 400 unit @ 1,5 M2 = 600M2 

Roda empat = 75 unit @ 6 M2 = 450 M2 

B. Kegiatan Utama 

-	 Stage ( diasumsikan untuk memajang 
benda-benda untuk mengungkapkan tema 
dari suatu pameran 3 X 6 = 18 M2 

- Ruang Pamer 

Oi Yogyakarta terdapat 988 perusahaan besar dankecil, 

diasumsikan gedung pamer perdagangan ini akan menampung 30 % 

dari jumlah perusahaan tersebut =296 buah . Peningkatan peserta ±
 

15 % selama 10 tahun = 44 + 296 = 340 perusahaan.
 

Stand yang digunakan pada masing-masing peserta ( menurut
 

World Trade Centre Jakarta) = 4 M2
, 9 M2

, 12 M2
, 15 M2

. 

Maka diasumsikan: 

stand 4 30% X 340 = 102 X 4 = 408 M2 

stand 9 30% X 340 = 102 X 9 = 918M2 

stand 12 25% X 340 = 85 X 12 = 1020 M2 

stand 15 15% X 340 = 51 X 15 = 765 M2 

3111 M2 

- Ruang pameran terbuka 
i"emuel 1-50 slalla @ 3 x 3 = 1350 M2 

- Ruang kesekretariatan 
3MX6M = 18 M2 

- Ruang pertemuan pengelola dan peserta 
75 X 2 M2 1orang = 150M2 

- Parkir peserta / pengelola 
Roda dua 75 unit @ 1,5 M = 112,5 M2 

M2Roda empat 25 unit @ 6	 = 150 

C. Ruang kegiatan penunjang kegiatan utama 

- Ruang peresmian 
200 X 1,6 M2 

/ orang = 320M2 

- Ruang seminar 
200 X 1,5 M2 

/ orang = 300M2 

- Ruang kantor asosiasi 
3 X 7,2 M2 X 7,2 M2 = 155,5 M2 

-	 Bank 16M X 12M = 192 M2 
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D. Ruang pelayanan umum 

- Kafetaria 
12 X 2,0 M2 

- ----- napur 

2x2 

- Mushola 
15 X 1,5 M2 

/ Orang 

- Lavatory 
4 x 3M2 / ruang 

- Ruang Satpam 
6 x 2M2 / Orang 

E. Ruang pengelolaan 

- Ruang staff pengelola 
20 x4 M2 

/ orang = 80M2 

- Ruang penerangan 
10 X4 M2 

/ orang = 40 M2 

Rapat Staff 
15 X 1,6 M2 

/ orang = 24M2 

- Perpustakaan 
20 X 1,3M 2/ orang = 26 M2 

Asumsi rak dan ruang baca = 24 M2 

- Ruang penerimaan tamu 
6 X 1,6 M2 

/ orang = 96M2 , 

- Ruang servis pengelola 
6 x 3M2 

/ orang = 18 M2 

Ruang mekanikal elektrikal = 45 M2 

- GUdang peralatan 
6 x3M 2 J ruang 18M1 

- Parkir staf pengelola 
Roda dua 20 unit @ 1,5 M2 = 30 M2 

Roda empat 10 unit @ 6 M2 = 60 M2 

V.2.2. Pendekatan Tata Ruang Dalam 

Pedekatan penyusunan ruang dalam berpatokan pada prinsip-prinsip hubungan 

ruang dan organisasi ruang yang diuraikan oleh OK CHINK pada buku Arsitektur, 

Bentuk Ruang dan Susunanya hal 196. 

V.2.2.1. Hubungan ruang 

Hubungan didalam ruang atau antar ruang merupakan integral/ 

keterkaitan dari hUbungan antar kegiatan di ruangan tersebut. Tingkat 
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hubungan dapat dilihat berdasarkan analisa kegiatan yang ada dan pelaku 

aktifitasnya: 

--------- Kegiatarr utama-dan-penunjang utama yakni ruang pamer promosi baik 

tetap maupun tidak tetap 

- Pencapaian dan sirkulasi baik pencapaian piasa ( pameran luar ) maupun 

sirkulasi dalam bangunan 

- Sifat dari kegiatan pameran tetap dan tidak tetap. Untuk pameran tidak 

tetap akan sering terjadi aktifitas bongkar dan pasang stand pamer untuk 

itu penataannya menuntut pengelompokan dengan ruang yang melayani. 

- keterkaitan antara kegiatan pengelola dan kegiatan utama. 

Prinsip-prinsip hubungan antar ruang : 

- Ruang dalam ruang 

Digunakan pada Ruang pamer yang menampung ruang stan, ruang penunjang 

yang bersifat publik dan ruang tunggu di di ruang pelayanan pengunjung . 

- Ruang yang saling berkaitan 

Ruang yang bersifat publik digunakan pada ruang pamer luar dengan stage 

pameran out door. 

- Ruang yang saling bersebe/ahan 

Bersifat umum dan paling banyak digunakan. Sentuk inLdigunakao-.padaJ-uang 

yang memiliki satu tipe kegiatan seperti: pada kegiatan pengelola. 

- Ruang yang dihubungkan o/eh ruang bersama. 

Digunakan pada ruang informasi, lobby, ruang antar ruang pamer, ruang antar 

ruang pertemuan. 

V.2.2.2..0rganisasi ruang 

Faktor yang mempengaruhi:
 

- Kegiatan pengunjung
 

- Kegiatan pengelola.
 

- Hubungan I kaitan kedekatan ruang. 
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Organisasi ruang yang terjadi pada bangunan pamer ini didasarkan pada 

pengelompokan ruang. Untuk melihat kedekatan kaitan dapat dilihat 

~----dengan-men§§lJnakan-metode-pola-hubarrgan-rcrallgaioawah.~---~ ~-~~------~ 

-+ Hub. Tidak langsung
 

=+ Hub.langsung
 ~-, :lff~ ~ I 
:~11!llm~~m;;> ~lj~~!~I.~~lj!:=====1 

.::~~~~;::. 

,r~~ 

V.2.3. Pendekatan Fleksibilitas Ruang 

Dalam hal ini fleksibelitas ruang yang dimaksud sebagai usaha untuk memenuhi 

tuntutan perub~han susunan bentuk peruangan dari kegiatan pamer, dengc;ln 

pertimbangan : 

a. Sifat kegiatan	 =:> bebas dan terbuka 

b.	 Bentu!< Kegjatan =:> terkontrol 

=:> bebas terarah, dengan suasana santai tapi serius. 

Berdasarkan pada tata ruang dalam dapat diusahakan fleksibelitas ruang pada 

wadah kegiatan pamer dangan menggunakan bantuk ruang yang luas agarterdapat 

Keleluasan pengaturan stand yang memiliki bentuk yang bermacam-macam; dengan 

menggunakan dinding partisi atau semi permanen, sehingga mudah dipindah dan 

dirubah bentuk maupun besarannya. 

•	 Fleksibelitas ruang meliputi raung ruang yang memiliki sifat-sifat ekspansibilitas, 

konvertibilitas, dan Versabilitas. 

DO

DD	 DO 
DDMOOUL

VASAl)(. 
bH~~1 gTwp.,5 KONV~sr€Il-ITAS V8R~LTTA) 

Gambar 14 : Ffeksibifitas Ruang. 
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V.2.4. Pendekatan Persyaratan Ruang 

V.2.4.1. Pendekatan sistem penghawaan 

a.	 Penghawaan alami 

Dasar pertimbangan : 

- Sifat atau fungsi akan ruang 

- Kebutuhan, effisiensi, efektifitas, kesehatan, dan kenyamanan dari 

ruang 

- Sifat, arah, suhu, kelembaban, dari sumber penghawaan alami 

~~
 
~'; -;-- II d----~ II n ~t~ 

.~	 ....!: />l-"'-<J.,. r	 ~ .- • 

~:,,------	 ~~-_'F;Y~ ~ 

Gbr 15 : Penghawaan A/ami 

- Faktor teknik penghawaan alami 

Keterkaitan antera ruang dengan kondisi udara disekitarnya dapat 

menciptakan suasana ruang dengan segala kondisi penghawaan. Sistem 

penghawaan alami ini menggunakan sistem cross ventilation. 

Pendistnbusiannya dapat dilakukan melalui bidang hi !kaan antara-JaiA . 

- elemen horizontal ~ atap, lantaL 

- elemen vertikal ~ jendela, pintu, BV dan lain-lain. 

b.	 Penghawaan buatan 

Dasar pertimbangan : 

- Karakteristik kegiatan dan fungsi ruang-ruang 

- Luasan ruang-ruang 

- Prasarana pendukung pengkondisian ruang. 

- Penekanan pada ruang-ruang yang memerlukan persyaratan khusus. 
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Tabe/13: Ana/iss prasarana penghawaan buatan 

===========;~~~l:E;8Wj,I!iij,~:[i:[r,r,f,+;i,::;'ifu~:;i"'i;;';,,;.,.:,i,.GI~~MNrPEI'jf!t:'ATA'"...•.., ::: •. ,1 ·..At i Ef(NAFdf.-.-t 
m:;mi\l~~:1~~~~~i~ii~r:ml![~]ri~~1~!if:I~;!m~fliimi~~~~rf:~{,~~m:UHGANii~t:j~t~~~t~iih:t!:FKe~QBANG~i~lj~i~~~f:~~i:JEsefelljj~~~;~~:~=:i 
~ I I I II~-----J 

~-----------II ··-I-·Dapat menciptakan I I PENGKONDISIAN II . 

I
" AIR CONDITION I kondisi udara yang I Biaya operasional I UDARA DENGAN II 

AC I merata I relatif mahal I AC DENGAN II 
-Kondisi udara I IPENGHAWAAN II 
dapat II 

I diatur I I ALAMI SEBAGAI II 
-Dapat I IPENDUKUNG II 

\ menggunaan II 
I AC sentral I I II 

FAN I Biaya oprasional I -Kondisi penghawaan I II 
( Kipas angin) I murah I terfokus I ~ 

I I -menimbulkan noise I ~ 
I I -kondisi udara t1dak I ~ 
I I dapat di slur I II 

V.2.4.2. Pendekatan sistem pencahayaan 

Dasar pertimbangan :
 

- Penampilan kesan dimensi interior.
 

• Faktor' pendukung keamanan. 

• Effisiensi dan efektifitas biaya overhead. 

- Penerangan alami, buatan, maupun penerangan kombinasi. 

Mendukung kesan penarnpilan sltuasi yang tepat. 

Pencahayaan yang dipakai dalam tala peraga pamer'an baik Itu 

pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan haruslah memiliki dua fungsi 

secara fisik maupun psikologis. 

pencahayaan ~Iami dipakai untuk keragaman illuminasi pads objek. 

Sedang untuk ruangan yang memiliki kualitas dan kuantitas pencahayaan alami 

yang kurang atau bahkan tidak ada maka harus dibantu dengan pencahayaan 

buatan. 

a. Sistem Pencahayaan Alami
 

Dasar pertimbangan:
 

- Tata letak site berada di daerah tropis.
 

- Penerangan alami dapat dimanfaatkan disiang hari.
 

- Penempatan, pengarahan, dan teknis pencahayaan secara alamiah.
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Dengan pengamatan lokasi site terhadap arah pergeseran matahari, 

dimungkinkan melakukan suatu tindakan penempatan bukaan untuk 

---memaslJkkafl-eahaya-matahari-kedalanrruang. 

Gambar 16-17: Pencahayaan a/ami 

~ 
Cahaya alami memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Dalam 

perencanaan penerangan alami dimungkinkan berbagai teknik dengan 

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pencahayaan ini 

Pencahayaan alami memiliki kelebihan: 

- Tersedia dengan tidak terbatas dan murah.
 

- Memiliki daya jangkau dan intensitas yang sangat tinggi dan merata.
 

- Dapat menampilkan kesan interior dan eksterior yang alami.
 

Pencahayaan alami memiliki kerugian : 

- Membangkitkan kalor dan meningkatkan kalor yang berlebihan. 

- Dapat merusak objek bila kena secara langsung. 

b. Sistem Pencahayaan Buatan 

Dasar pertimbangan : 

- Waktu Pelayanan dari fungsi ruang yang tidak memungkinkan dengan 

cahaya alami. 

- Menambah penampilan dan penonjolan ciri interior dan eksterior. 

- Mendukung faktor keamanan. 

- Effisiensi biaya overhead dan efektifitas pencahayaan dan penem- patan. 

Pencahayaan buatan dipakai selain untuk penerangan dimalam hari 

dipakai juga untuk menonjolkan kesan-kesan tertentu dari objck pamer. Ada 
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4 macam pencahayaan buatan yang biasa dipakai untuk menimbulkan 

kesan tertentu antara lain15
). 

C_cc__ _ .. 1.-l2encal"layaan-laAgStmg--oleh-titirlampo-tunggal-.Sistem ini akan 

menciptakan bayangan dan refleksi yang jelas. 

2.	 Pencahayaan langsung oleh beberapa titik lampu. Sistem pencahayaan 

ini menciptakan kontur bayangan yang lembut. 

3.	 Pencahayaan tidak langsung oleh lampu reflector pada plafon. Sistem 

pencahayaan ini akan menimbulkan distribusi pencahayaan dengan 

bayangan yang lemah. 

4.	 Pencahayaan Tidak langsung oleh titik lampu dengan menggunakan 

perantara plafon yang berfungsi sebagai bahan pemfokus cahaya. 

Sistem ini hampir tidakmengahasilkan efek bayangan 

Gbr 18: Teknik Pencahayaan 

Penggunaan pencahayan buatan tersebut adalah pada : 

- Out door tF 

"........
."-,,.

, 
Gambar 19: Pencahayaan Buatan Untuk Out Door 

15 Klaus Frank, Exhibition Asurvey of Intemational Design 1961 hal 35. 
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-In door 

kung kesan karakter dan fungsi akan 
ruang-ruang yang spesifik. Dengan 
pertimbangan: Keb1.1tul1c..an",-
kesesuaian, effisiensi, efektifitas, 
kelancaran dan penonjolan kesan 
ruang yang berlainan tiap ruangnya. 

Gambar 20: Peneahayaan Buatan Untuk /n Door 

Memadukan dua buah sumber 

cahaya ( alami dan buatan ) pada waktu tertentu 

Gambar 21 : Pemaduan dua sumber eahaya 

Teknik penempatan 

yang efektif punya banyak /" 

ke/ebihan yakni sangat 

praktis dan efisien 

._-

Gambar 22 : Teknik penempatan yang efektif 

- Pemakaian sesuai dengan kebutuhan dan fungsi ruang 

•	 Ruang keei membutuhkan itensitas .f.:.:.:.:.:.:~
 
yang fe/atif keeil 'E
 

•	 Ruang yang besar membutuhkan ~.
 
:~intensitas eahaya yang re/atif besar ~ 

Gbr 23 : Kebutuhan Gahaya ditentukan O/eh Dimensi ruang 

Maka aspek pencahayaan yang mempengaruhi penataan display dapat dianalisis 

menjadi: 

1. Sistem pencahayaan 

Sistem pencahayaan perlu dilakukan secara tepat agar tuntutan karakteristik 

tiap produk pamer dapat terpenuhi, maka untuk produk 2 dimensi digunakan 
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pencahayaan merata, sedangkan untuk produk 3 dimensi menggunakan 

pancahayaan terarah, setempat dan sistem pencahayaan efek khusus untuk 

_______~m~~nqE:lpat~ao_Pensuasanaal"l-ruaAg;--

2. Kuat cahaya 

Kuat cahaya perlu dipertimbangkan terhadap luas bidang, dan kepekaan 

produk terhadap radiasi ( untuk lampu Tl mengandung Ultra Violet dan pijar 

mengandung Infra Merah ). 

3. Warna cahaya 

Warna harus mendukung penampilan produk yang sesungguhnya, sehingga 

digunakan warna putih. Untuk menampilkan efek khusus materi dan suasana 

display maka menggunakan warna cahaya yang berwarna. 

4. Perletakan cahaya 

Tata cahaya dibedakan sesuai dengan sistem pencahayaan yang digunakan 

adalah langsung dan tak langsung. Cahaya pengisi dan melatar belakangi 

objek diletakan didepan dan belakang , diatas dan dibawah, ataupun didalam 

objek dari 1, 2, atau 3 sumber cahaya yang dibedakan untuk benda-benda 

produk 2 dan 3 dimensi. Tata cahaya menghindari terjadinya pantulan pada 

objek. 

Gbr 24: Teknik Pencahayaan Buatan Yang Dihindari 

--\b~"

7: ~ ~ -
- /" ' , , 
/

tyl 
\ 
i 
I: 

i: 

I 

P~YltuIt'lVL 

SILAU 

Meftl \z1 (ei! y~~)' 
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V.2.4.3. Pendekatan Slstem Sirkulasi 

Sirkulasi pada ruang pameran harus memberikan keleluasaan 

dan kemudahan bagi para pengunjung hal tersebut merupakan upaya 

pelayanan bagi pengunjung dan penyelenggara agar mereka merasa 

nyaman melakukan aktifitasnya. 

Sirkulasi dalam ruang pamer ini merupakan jalur pergerakan 

yang ikut mendukung penataan display produk, karena sirkulasi tersebut 

menentukan ruang pergerakan, area pengamatan dan penataan barang. 
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Gambar 25 : Hubungan sirku/asi dengan objek 

Dari fungsinya sirkulasi dapat dibedakan menjadi sirkulasi : 

- Primer = yakni sirkulasi yang menghubungkan antara ruang dan fungsi 

bangunan. 

-Sekunder = yakn; jalur pergerakan yang terjadi akibat sifat materi 

produk yaitu untuk area pengamatan. 
Gambar 26 : Sirku{asi Primer dan Sekunder 

UNlgA 

gambar 27 : Sirku{asi . 
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Gambar 28 : Sirkulasi 
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Gambar 29: Sirkulasi 

Untuk ruang pamer perdagangan pengunjung selain diperkenalkan 

barang juga adanya kegiatan penjualan sehingga prilaku pengunjung 'dan pola 

sirkulasi yang terjadi berbeda dengan pameran umum. Pada pameran 

perdagangan pengunjung kerap berhenti pada objek tertentu untuk memilih atau 

membeli barang, dan tak jarang mereka berbalik untuk mendapatkan barang 

yang diingininya. Sehingga sering terjadi arus batik pengunjung. 
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Gambar 30 : Tingkah laku sirkulasi pengunjung 

Pada bangunan fasilitas pameran perdagangan selain sirkulasi horizontal 

perlu juga diperhatikan sirkulasi vertikal baik yang manual ataupun yang dengan 

alat bantu ( lift dsb ), untuk memudahan. pergerakan sirkulasi manusia maupun 

barang. Berikut hUbungan sirkulasi dengan objek: 

_--~IBerikut skema qlur sirkulasi kegiatan: _.------_.- ~."::::. 

~~~i[ l::i{ .::
 
, .' !~ff:
 

Entrance 

4. ~ 

V.2.5. penge~~~iian Bangunan 

V.2.5.1. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran
 

Prinsip dasar :
 

a.	 Penempatan sprinkler, Fire Hydrant, pintu darurat dan lain-lain. 

b.	 Mengeluarkan pengunjung dan objek pameran secepat mungkin, 

sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

- Lebar tempat keluar
 

- Jumlah tempat keluar
 

- Letak pintu keluar 
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V.2.5.2. Mekanikal dan elektrikal 

Perlu adanya sumber daya listrik cadangan yang digunakan apabila 

sumbeF--dari-PtN-padarn;-genset----ctitempatkan-aIaaeran yangfiClaR------, 

mengganggu kegiatan, baik dalam maupun luar gedung pamer. Sumber 

Iistrik menggunakan system Standby Emergency Power yang akan 

menggantikan tenaga Iistrik PLN secara otomatis bila PLN padam. 

PLN • Trafo 

1 
Ruan, 

Automatic 
Switch Transfer • Sub Trafo ~kring 

(AST) 

T 1 "" 
Genset • Trafo Ruang 

V.2.5.3. Sanitasi dan drainase 

Pemanfaatan air bersih berasal dari jaringan PAM dan 

menggunakan sumur air tanah dengan memakai water tower. Air kotor 

ditampung kepenampungan dan dialirkan ke riol kota. Sedangkan untuk air 

hujan diselesaikan dengan menggunakan bahan lantai yang dapat 

meresap ( piasa yang dapat meresap air secara cepat dan dialirkan ke 

asenering kola. 

V 2 5 4 Penangkal petir 

Untuk bangunan-bangunan yang memiliki tinggi lebih dari 10M 

disyaratkan menggunakan penangkal petlr. Penangkal petir yang 

digunakan adalah penangkal pertir dengan sistem praktis dan mudah 

pemasangan. Terdiri dari 3 tiga antara lain: 

-Sistem franklin. 

-Sistem prerentor. 

-Sistem radio actif lighting conductor. 
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V.2.5.5. Sistem Komunikasi 

Jaringan komunikasi merupakan hal penting da/am dunia perdagangan.
 

Unttlkmemenuhi-kebatahan-komon-rka-sr-dlgunaRan janngan kOmunlkasl
 

dari Telkom dengan beberapa sistem penggunaan yang ada seperti:
 

telepon hunting dan telepon waiting.
 

Sedangkan macam penggunaannya :
 

- Jaringan telepon I fax untuk komunikasi keluar dan masuk bangunan
 

- Jaringan interkom untuk komunikasi da/am bangunan.
 

V.3. PENDEKATAN PENAMPILAN BANGUNAN 

v'3.1. Ungkapan Bentuk Dasar Bangunan.
 

Dasar pertimbangan :
 

a. Kelancaran dan kemudahan sirku/asi. 

b. Effisiensi dalam penggunaan luasan. 

c. Bentuk dengan satu massa. 

d. Kemudahan dan kestabilan sistem konstruksi. 

e. Mencerminkan bangunan komersil. 

f. Kemudahan penerapan pengorganisasian dan penyusunan dalam bangunan. 

g. Pengembangan dari berbagai sudut pandang. 

Tabe/14: Anali"-- Whanb .. _--'k..-- ... ~ 

1>.' _. _.' ._" .... 
BENTUK SIRKULASI KESTABILAN EFISIENSI KEMUDAHAN 

DASAR RUANG PENYUSUNAN 

KOTAK - Mudah - Sistem sangat - Sedikit IUDson - Mudah disu-

D 
- Lancar stabil. Yang terbuang sun dan dina-

-Ieluasa - Konstruksi oleh sirkulasi mis 

- Dapat di hindari kan- praktis. dan fumiture 

tung-kantung sirkulasi 

SEGITIGA - Agak sedikit - Sistem - Banyak ruang - Agak sulit 

D 
terganggu sangat terbuang disusun dan 

- Ada kantung stabil dan kurang 

kantung dinamis 

sirkulasi 

L1NGKARAN - Agak terganggu - sistem labil - Bank ruang - Sulit untuk 

0 
banyak kantong - - konstruksi sulit terbuang disusun 

- kantunsirkulas dan sangat 

dinamis 

I 
, 

I , 

! 

I, 

I, 

I 

I, 

i 

! 

I 

I 
I 
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Bentuk terpilih dengan sistem penilaian keuntungan dan kerugian yang ditinjau dari 

sirkulasi, kestabilan, efisiensi ruang dan kemudahan penyusunan, maka dipilih bentuk 
_______________________1 

--~-- --dasar-segi-em!3at-(-kotak-). 

V.3.2. lata gubahan bangunan pada site
 

Dasar pertimbangan:
 

a. Mendukung penentuan ruang I fleksibelitas. 

b. Mendukung pengkondisian ruang I anginl matahari. 

C. Mendukung persyaratan ruang I keamanan. 

d. Mendukung persyaratan daerah, baik garis sepadan dan persyaratan lainnya 

Maka tata gubahan bangunan pada site dan pertimbangan pinsip-prinsip 

effisiensi dapat digambarkan sebagai berikut : 

I 

~ 
r 

<61T6. 

•	 effisiensi untuk site yang kecil. 
..	 effisiensi untuk kemungkinan 

pengembangan ruang 
•	 effisiensi untuk penggunaan yang 

mutlak harus di tampung seperti 
parkir. 

•	 Mendukung misi yang akan 
ditampilkan 

TAMlIAI< 

gambar 31: Penyusunan lanta; verlikal 

•	 Kurang efisien untuk kemungkinan
 
pengembangan.
 

•	 Kurang efisien untuk site yang kecil
 
(terbatas ).
 

•	 Problem parkiran. 
•	 Kurang mendukung misi yang harus • _c=tditampilkan. I ~_. 

TAf'vlrAI< 
I 

Gambar 32 : Penyusunan lanta; horizontal 

Untuk gambar 31 perlu di pertimbangkan dan dianalisa kemungkinan bahaya 

terhadap keamanan bangunan baik dari kebakaran maupun musibah dari alam. 

Berikut penataan gubahan bangunan terhadap keamanan : 
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Keamanan disini adalah : 

- Jarak effisiensi keamanan bangunan terhadap sumber api. 

____-_J,arak-effisiel"lsi-keamanaR-ban§unarHerhadap-stJmberiistriK-;-kamaliistllK 

- Jarak effisiensi terhadap bahaya-bahaya lain. 

Maka tata gubahan bangunan pada site untuk perhitungan pencegahan dan 

pertolongan terhadap bahaya yang mengancam dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 33 : Effisiensi terhadap sirkulasi perlolongan 

II 
• Dapat untuk bergerak da/am 

usaha mengamankan bangunan 

terhadap api ( baik manusia 

maupun alat pemadam ).I 

~ 
Gambar 34 : Effisiensi terhadap jarak jangkau kebakaran 

if!iii11iii~f~~.!imEti!ii!iiiiiIii~ • Aman terhadap jangkauan pusat

pusat api ( dapur - pembakar sampah 

- kamar listrik - garasi ). 

V.3.3. Tata Ruang Luar 

V.3.3.1. Elemen tata ruang luar 

Elemen ruang luar atau unsur landskap dapat berupa benda atau kesatuan 

Iingkungan buatan yang ditata pada ruang luar untuk memberi kejelasan 

struktur dan pola ruang luar itu sendiri. 

Elemen ruang luar yang digunakan pada fasisilitas ini 
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a.	 Tata hijau 

Fungsi =membentuk iklim makro, dekoratif, buffer, pembentuk 

ruang pamer, penegasan jalur sirkulasi. _ 

Nilai estetik =sebagai pelembut view kearah bangunan. 

Dalam merencanakan tata hijau harus mempertimbangkan : 

- Tidak menutupi muka bangunan.
 

- Mendukung tampilan bangunan .
 

- Bersifat sebagai buffer bagi lingkungan muka bangunan.
 

- Mudah pemeliharaannya.
 

b.	 Tata air 

Fungsi = aspek visual, gerakan, akan mempengaruhi emosi 

dan inspirasi 

Nilai	 estetik = memberikan kesan alami pada lingkungan 

bangunan yang artificial. 

c.	 Piasa 

Fungsi	 = sebagai elemen pengikat secara visual, maupun secara 

fungsional sebagai wadah kegiatan pameran terbuka. 

d.	 Elemen pembuat ( artificial) 

Fungsi = yaitu sebagai penunjang dan bersifat publik. 

Nilai Estetik = sebagai penambah daya tarik keindahan bangunan. 
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