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BABVI	 J 

KONSEPPERENCANAAN
 
DAN PERANCANGAN 

V1.1. KONSEP PERENCANAAN 

VI. 1.1. Konsep Lokasi dan Site 

Gedung pameran dan promosi perdagangan yang direncanakan adalah berada 

dikawasan komersial dengan berdasarkan : 

a.	 Kesesuaian dengan tata guna lahan. 

b. Site memenuhi persyaratan luas tanah yang mencukupi. 

c.	 Fasilitas yang mendukung, sangat diharapkan apabila telah tersedia jaringan 

infrastruktur yang memadai. 

d. Letak yang strategis sehingga mudah dalam pencapaiannya. 

e. Lokasi memiliki sifat aktraktif yang baik. 

f.	 Memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang mendukung fungsi gedung pamer. 

g. Disekitar lokasi merupakan daerah perdagangan, kampus dan permukiman 

sehingga diharapkan keberadaan gedung pamer dapat melengkapi sarana ( 

CDkup mendukung ). 

Zone-zone Alternatif bagi keberadaan gedung pamer perdagangan yang sesuai : 

I.	 Kawasan jalan Malioboro - Jalan KH.A. Dahlan - Kompleks Shopping Center 

Kawasan jalan Brigjen Katamso - Kompleks THR. 

II.	 Kawasan Jalan Magelang - Ring route Utara - Jalan Mangkubumi - Jalan 

Jendral Sudirman - Jalan P. Diponegoro - Jalan A.M. Sangaji - Jalan Jend. 

Sudirman. 

III.	 Kawasan Rahayu (Jalan Sagan) - Kampus - Samirono - Jalan Urip Sumoha~o. 

IV. Kawasan Jalan Laksda AdiSucipto - Jalan Solo - Jalan Gejayan - Jalan Kusuma 

Negara - Taman Siswa - Terminal Umbulharjo - Jalan Janti. 
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Selanjutnya, pemilihan lokasi dan site yang terbaik dilakukan melalui pemilihan dengan 

pembobotan kriteria sebagai berikut : 

ACCESIBILLITAS I 3 I 3 I 9 I 3 I 9 I 3 I 9 I 3 I 9 
KESESUAIAN
 

DENGAN TATA I 2 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I
 6 
GUNA LAHAN 
TANAHYANG 

MEMENUKI I 3 I 1 I 3 I 1 I 3 I 3 I 9 I 2 I 6 
PERSYARATAN 

FASILITAS 
YANG I 1 t 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 3 

MEMADAI 
JUMLAH I I I 21 I I 24 ! I 27 I I 24 

Keterangan Bobot: 

3. Sangat menentukan 

2. Menentukan 

1. Cukup menentukan 

Keterangan :TP ( Tingkat pemenuhan lokasi terhadap site) : 

3. Memenuhi Kriteria 

2. Cukup memenuhi kriteria 

1. Kurang memenuhi kriteria 

Penentuan lokasi ditentukan dari hasH penilaian masing-masing alternatif zone 

tersebut diatas. Dan alternatif ke III memperoleh penilaian tertinggi sekaligus 

menempatkan zone alternatif III sebagai lokasi terpilih. 
- ·''i''t:.·':::;' • ',':t:;~ -./111 \t::.....F::!;;;:f~·~ ...~"·~'···:· ..'. _ :.',. WY\ 'i .. "f "... 
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V1.2. KONSEP PERANCANGAN 

V1.2.1 Konsep Program Ruang 
~~~--~~~~~~~~~~~ 

V.2.1.1. Konsep program kebutuhan ruang 

Ruang-ruang yang mendukung gedung pameran perdagangan ini 

adalah: 

a.	 Kegiatan umum: - Ruang kegiatan pengunjung, 

- Ruang informasi 

- Foyer! ruang interval 

- Ruang parkir 

- Lobby 

b. Kegiatan pelayanan umum: - Kafetaria dan restauran 

- Musholla 

- Lavatory 

- Ruang satpam 

c. Ruang kegiatan pengelola: - Ruang staff pengelola 

- Ruang penerangan! humas 

- gudang peralatan ( perleng

kapan ). 

- Parkir Pengelola 

d. Ruang kegiatan utama; - Ruang pameran tetap 

- Ruang pameran tldak tetap 

- Ruang pameran terbuka 

- Ruang pameran tertutup. 

- Ruang kesekretariatan penye

lenggara. 

- Rg Pertemuan Penyelenggara 

peserta 

- Ruang Parkir 

e. Ruang penunjang kegiatan utama: - Ruang peresmian 

- Ruang seminar 

- Ruang kantor asosiasi 

- Bank 
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VI.2.1.2. Konsep Pengelompokan ruang 

Pengelompokan didasari: 

--A-Sifat-kegiatarl:-a:-Zone-F'ob11k: 

- Kelompok kegiatan utama. 

- Kelompok kegiatan pelayanan 

b.	 Zone Semi Publik 

- Kelompok kegiatan penyelenggara 

c. Zone Privat 

- Kelompok kegiatan pengelola 

- Kelompok kegiatan pertemuan 

B. Berdasarkan tingkat kedekatan ruang 

- Urutan kegiatan yang terjadi
 

- Kelancaran program kegiatan ( effisiensi dan efektifitas )
 

C.	 Berdasarkan proses aliran kegiatan
 

- Kegiatan pengunjung
 

- Kegiatan peserta dan penyelenggara
 

- Kegiatan pengelola
 

D.	 Pengelompokan ruang yang ada: 

4. Kelompok Ruang utama dibagi dalam 41antai 

- Lantal satu, kelompok ruang I terdiri dari ruang pamer 2 
Lantai =4 = 

Rg pamer tetap 
rrunJang 

- Lantai 2 dan 3 merupakan kelompok ruang pamer 
Lantai~2dan3= 

Rg pamer'2dan 3.0m materi 2 dan 3 dimensi dengan jenis kegiatan pamer [
jenis pamerancampuran 

• ,.', ...",. '0< .. ". "".'''' ~ tetap dan sebagian untuk ruang pamer tidak tetap. 

- Lantal 4 Seisin untuk kegiatan pamer tetap atau 

khusus juga keJompok ruang untuk kegiatan penunjang 

2. Kelompok ruang penunjang. 

3. Kelompok ruang pengelola. 

4. Kelompok ruang service. 

5. Kelompok ruang Fasilitas umum. 
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VI.2.2. Besaran ruang 

A. Ruang Kegiatan umum 

-HalfPengunjung = 325 M2 

- Ruang fnformasi = 8 M2 

- Foyer = 780 M2 

- Lobby = 780M2 

- Parkiran 
Roda dua = 600 M2 

Roda empat = 450 M2 

B. Kegiatan Utama 

Stage = 18 M2 

Ruang Pamer Temporer = 675 M2 

Ruang Pameran = 3111 M2 

Ruang Kesekretariatan = 18 M2 

Ruang Pertemuan Pengelola IPeserta = 150 M2 

- Parkir peserta I Pengelola 
Roda dua = 112,5 M2 

Roda empat 150 M2= 
C. Ruang Kegiatan Penunjang Kegiatan Utama 

Ruang Peresmian = 320M2 

Ruang Seminar = 300 M2 

Ruang Kantor Asosiasi = 155,5 M2 

Bank M2= 192 

D. Ruang Pelayanan Umum 

Kafetaria = 24 M2 

I - Dapur - 41\42 

I
! 

- Mushola = 22,S M2 

- Lavatory
i = 12 M2 

Ruang Satpam = 12 M2 

E. Ruang Pengelolaan 

Ruang Staff Pengelola = 80 M2 

Ruang Penerangan = 40 M2 

Rapat Staff = 24 M2 

Perpustakaan = 26 M2 

Asumsi rak dan ruang baca = 24 M2 

- Ruang Penerimaan Tamu = 96 M2 
I 

- Ruang Servis Pengelola = 18 M2 

- Ruang Mekanikal Elektrikal = 45 M2 
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- Gudang peralatan = 18 M2 

Paf.Eif StafFPenge10la --+ 
Roda dua = 30 M2 

~od~~rnf:>at__ = __60---M2
--- 

VI.2.3. Konsep tata ruang dalam 

VI.2.3.1. Konsep Hubungan Ruang 

r====r=============T.,;;;abe==='~16~:po'a hubungan ruang 
i I iKEBUTUHAN RUANG 

keterangan : o Hubungan tidak langsung 

~ Hubunganlangsung 
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VI.2.3.2. Konsep Organisasi Ruang 
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VI.2.4. Konsep Fleksibelitas 

Fleksibelitas ruang ini adalah ruang-ruang yang memiliki kemampuan 

ekspansibilitas (Ruang-ruang dapat diperluas ), Konvertibilitas ( ruang

ruang dapat dengan mudah dirubah bentuk dan ukurannya ), dan 

Versabilitas (ruang-ruang ini dapat menampung beberapa ruang 
V[,~~[UTAJ 

didalamnya). 
~ 1iV1~mp'A m!itWI':::lanl 

wV1JSi '1Clt:,~ bw~I~O l-+JLUlli [
 
CONVr;:Tt{€{UTA~ ~l. 

f<:OWlpo1lV] ponbe:rJtuK ~ VV'! p""i.. t1f1·VV~z., _ CJ
ru!?.:;l~ Ut7I"tiJ< l<aYJun~ 1{IV1GlI1 I'I'Um ~ t·!i I#s/ 0 . 

[VIeW! PC:-YIVtl l ! Me~VI P~>~~p1·t GUVlO H1et1'I<'I'W~i ~D1;;r 
fUI'In.lrnVl I\MII1I<:tU"IHd( ~s1;/a5al1l11 p&l"""e-v ~ 0 

Gbr36:F~kswflffasRuang 
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Kegiatan pamer ini menggunakan ruang yang luas, dan pengaturan stand I 

menggunakan dinding partisi, semi permanen. ----r 
I 

pemecaj1an lainnya dengao:	 ----------[
I 

1.	 menggunakan warna platon dan lantai yang netral dan ringan untuk 

memberi kesan sejuk dan memberikan keselarasan dengan warna 

lainnya. 

2.	 Lantai tinggi dan rendah untuk menciptakan suasana yang dinamis. 

3.	 Plafon merupakan bidang datar untuk menetralkan suasana dari 

keragaman produk, serta memberikan kesan ringan untuk pergerakan 

dibawahnya. Dan ruang antar plafon dengan lantai atas dimanfaatkan 

untuk fasilitas utilitas. 

VI.2.5. Konsep Persyaratan Ruang 

VI.2.5.1. Konsep penghawaan 

Penghawaan yang digunakan adalah kombinasi dari penghawaan 

buatan dengan penghawaan alami. 

a.	 Penghawaan alami 

Penghawaan alami digunakan seoptimal mungkin terutama 

untuk ruang-ruang yang tidak menuntut kondisi tertentu 

(kondisi tidak stabil ). Penghawaan alami ini memanfaatkan 

kelebihan dari udara luar yang mendukung kenyamanan 

ruang dan pergantian udara pengatur sistem ventilasi bila hal 

diatas tidak memungkinkan. maka digunakan sistem 

penghawaan buatan. 

b.	 Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan terutama untuk ruang-ruang 

yang membutuhkan kondisi konstan dan tertentu seperti 

ruang pamer indoor, kantor, ruang seminar, pertemuan dan 

lain sebagainya. Sistem penghawaan ini menggunakan AC 

sebagai alat pengkondisian udara dan tidak memerlukan 
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bukaan. Persyaratan penghawaan buatan ini dengan 

kelembaban ( RH ) 50 % serta temperatur 22° - 24° Co. 

--------------1 ______\LL2.5_.2.Konsep-pencahayaan 

a.	 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan digunakan pada malam hari atau siang 

hari dimana pencahayaan alami sangat tidak mungkin 

digunakan misalnya untuk ruang-ruang basement. 

Pencahayaan buatan beradsal dari lampu dengan standard 

pemakaian minimal 250 Lux. Keuntungannya adalah cahaya 

lebih bersifat permanen dengan intensitas yang tetap dan 

dapat diatur kekuatannya serta arahnya. 

b.	 Pencahayaan alami 

Pemanfaatan cahaya alami di siang hari memiliki beberapa 

keuntungan yaitu cahaya relatif lebih merata dan ekonomis. 

Namun ada kelemahannya antara lain arah datangnya cahaya 

matahari selalu berubah-ubah dan intensitasnya tidak tetap. 

Pencahayaan alami dapat digunakan pada ruang pamer 

utama melalui jendela maupun atap sky light. 

VI.2.5.3. Konsep sirkulasi 

SirkuIasLdibedaka 

A.	 Menurut arah tujuan: 

- Vertikal = Tangga. Ram, Lift dll. 

- Horizontal =Hall, Selasar, Koridor dan sebagainya. 

8.	 Menurut kepentingannya: 

- Primer = menghubungkan ruang satu denganlainnya. 

- Sekunder adalahpergerakan dari objek satu keobjek lain. 

C.	 Menurut objek pelaku:
 

- Sirkulasi pengunjung I peserta
 

- Sirkulasi barang I pengelola fasilitas.
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VI.2.6. Konsep Pengendalian Bangunan 

VI.2.6.1. Kebakaran 

A-:--Penceganan aKftf 

a.	 Menggunakan alat pemadam kebakaran portable 

(extinguisher) yang peletakannya setiap 20 - 30 meter, 

b.	 Hydrant mampu memadamkan api seluas 800 M2 I 

unitnya. 

C.	 Sprinkler yang diletakkan di plafon dengan daya 

pemadaman 25 M2 untuk tiap unitnya, dan masing-masing 

unit berjarak 9 meter, 

d.	 Fire alarm untuk mendeteksi panas, detektor asap, dan 

biasa dihubungkan langsung dengan sprinkler. 

A.	 Pencegahan pasif 

b.	 Disediakan tangga darurat 

C.	 Koridor dengan lebar minimum 1,8 meter 

d.	 Penerangan darurat 

VI.2.6.2. Mekanikal dan Elektrikal 

a.	 Sumber daya listrik utama menggunakan PLN 

b.	 Sumber listrik cadangan menggunakan genset 

PLN

1
Panel 

pengontrol 
utama 

automatic switch "a] (ASTl 

GENSET 

Panel Ruang luar
 
pengontrol
 
ruang luar
 • basement-e: • 

• parkir 

panill ruang dalam 
penontrol 
ruang dalam •	 area sirkulasi dalam -C • 

-E
oAHU 
• alarm 

panel kebakaran 
pengontrol Detektor 
jaringan • sanitasi 
utilitas	 transportasi 

vertikal 

90
 



• ••

, 
--_.. - ------	 -_._---~. 

VI.2.6.3. Sanitasi dan Drainase 

Sistem jaringan yang digunakan sebagai sarana infrastruktur 

____	 ------adalal't------ -----

a.	 Jaringan Air Kotor 

Sistem pembuangan air kotor melalui bak kontrol sebagai 

tempat penyaringan dan diteruskan kesumur peresapan. 

b.	 Jaringan Air Bersih 

Jaringan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Fire 

hydrant, bak penampungan air untuk sprinkler, AC system, 

serta kamar mandi dan WC. Sedangkan sumber air berasal 

dari PAM dan sumur bur. 
it 

c.	 Jaringan air hujan 

Sistem pembuangan air hujan berdasarkan pertimbangan 
· 

untuk mencegah tergenangnya air disekitar bangunan, maka 

dibuat saluran-saluran air hujan dialirkan keriol kota. Selain itu 

pada perencanaan piasa menggunakan bahan konblok agar 

air dapat terserap langsung. 

V1.3. KONSEP PENAMPII..AN BANGUNAN 

VI.3.1. Konsep Bentuk Dasar 

Menggunakan sistem gubahan bentuk tunggal dengan pertimbangan akan 

memudahkan sistem pengkoordinasian pada semua unit kegiatan serta 

pertimbangan efisiensi lahan. Untuk memperlancar sirkulasi, dan 

kestabilan konstruksi maka Bangunan menggunakan bentuk dasar kotak 

dengan kombinasi bentuk Iingkaran. Alternatif tersebut dikemukakan 

dengan pertimbangan bahwa bentuk demikian lebih mudah untuk 

dikembangkan, sederhana namun mampu menampilkan sosok modern 

.- - Bentuk fleksibel kearah horizontal dan vertikal. 

- Efisiensi bagi pengembangan modul struktur. - - Efisiensi bagi penataan ruang. ; . - Efisiensi dalam pemakaian bahan. 
~
•••••. 
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VI.3.2. Konsep Gubahan Bangunan Pada Site 

Penataan bangunan pada site harus mempertimbangkan: 

--- -- -- -----------a-;--Pendaya-gtlnaan-site-secara-optimal. 

b.	 Efisiensi pendaya-gunaan potensi alam site secara optimal. 

C.	 Efisiensi pendayagunaan kemungkinan perkembangan ruang. 

d.	 Tata letak dan hubungan kegiatan dengan zone. 

e. Sirkulasi dan organisasi ruang..
 

Dari ke pertimbangan faktor-faktor diatas, dengan pertimbangan building
 

Coverage 30 % maka luas site sangat menuntut penyusunan vertikal.
 

Sedangkan bila bangunan di susun secara horizontal dirasa kurang
 

mendukung ekpresi gedung pamer yang bersifat komersial.
 

VI.3.3. Konsep Tata Ruang Luar 

a.	 Menjadikan ruang luar sebagai bagian dari jalur pedestrian kawasan, 

area terbuka yang bersifat rekreatif serta mendukung kegiatan 

komersial. 

b.	 Pemakaian pepohonan sebagai buffer ( pereduksi ) kebisingan dan 

debu dari luar tapak, sebagai peneduh dan estetika, menegaskan 

kehadiran bangunan. 

Gbr 37 : Pemanfaatan tumbuhan sebagai buffer kebisingan 
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