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BAB IV 
PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TAMAN SRIWEDARI 

 

4.1 Pendekatan Aspek Fungsional 
 

4.1.1 Pendekatan Program Kegiatan 

Adapun beberapa jenis kegiatan yang akan diwadahi dalam fasilitas ini adalah sebagai 

berikut : 

 Kegiatan Utama 

a. Peristirahatan  hiburan 

Pengguna publik : 

1. Area terbuka hijau 

2. Tempat bermain anak 

3. Area peristiharatan 

4. Jalur pejalan kaki / joging track 

5. Panggung terbuka 

b. Promosi dan Pameran 

Berdasarkan waktu penyelenggaraan, terbagi atas : 

1. Pameran tetap 

2. Pameran berkala 

3. Pameran insidental 

Berdasarkan skala pameran yang diselenggarakan, dibedakan menjadi : 

1. Pameran skala kecil 

Pameran hanya menggunakan satu bagian dari hall pameran dengan kapasitas kecil 

2. Pameran skala besar 

Kegiatan ini menggunakan keseluruhan ruang pameran 

3. Pameran outdoor 

Kegiatan pameran yang menggunakan plaza terbuka di luar ruangan 

c. Konvensi 

Berdasarkan segi skala penyelenggaraan, kegiatan konvensi dibedakan atas : 

1. Konvensi tingkat kota/propinsi 

2. Konvensi tingkat nasional 

3. Konvensi internasional 

Berdasarkan segi waktu pelaksanaan, kegiatan konvensi dibedakan menjadi : 

1. Konvensi setengah hari (pukul 8.00-12.00) 

2. Konvensi sehari penuh ( pukul 8.00-17.00) 

3. Konvensi beberapa hari ( pukul 8.00-17.00) 

Kegiatan ini umumnya disertai beberapa kali istirahat atau hanya sekali istirahat pada 

jam makan siang  

Di samping kegiatan konvensi terdapat juga kegiatan non konvensi yang ditampung dalam 

fasilitas konvensi, seperti pesta, perjamuan, atau pertunjukan yang biasanya diadakan pada 

hari libur atau pada malam hari di luar aktivitas konvensi. 
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 Kegiatan Penunjang 

a. Temu / konsultasi bisnis 

b. Acara pelepasan/wisuda 

c. Pertunjukan kecil 

d. Resepsi pernikahan 

e. Retail 

f. Manajemen pengelolaan 

 Kegiatan-kegiatan rutin khas Solo yang diselenggarakan tiap tahun berkala, yang 

memungkinkan untuk diselenggarakan dalam fasilitas konvensi, pameran, maupun plaza 

terbuka. 

a. Bengawan Solo Festival 

b. Malem Selikuran (yang secara tradisi diadakan di taman Sriwedari) 

c. Gerebeg Mulud 

d. Tinggal Dalem Jumenengan (hari naik tahta) Paku Buwono 

e. Festival tari 

f. Dan berbagai festival seni dan budaya lainnya. 

 

4.1.2 Pendekatan Kebutuhan Ruang 

 Fasilitas publik 

a. Lobby utama 

1. Information 

2. Reception area 

3. Registration area 

4. Front desk 

5. Seating area 

6. Public toilet 

7. Public telephone 

8. Cloakroom 

9. Luggage room 

b. Peristiharatan dan hiburan 

1. Taman  

2. Area bermain anak 

3. Kolam buatan 

4. Sitting grup 

5. Jogging track 

c. Food and beverage outlet 

1. Coffee shop 

2. Restoran 

d. Perpustakaan 

e. Mushola 

f. Retail area 

1. Travel agency 

2. Bank & ATM 

3. Gift shop 

4. Drugstore 
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5. Speciality shop 

g. Business center 

1. Kantor wakil Kadin daerah 

2. Kantor wakil Departemen Perdagangan 

3. Kantor wakil pajak 

4. Kantor wakil asosiasi dagang / pengusaha 

5. Kantor jasa pengepakan dan pengangkutan 

6. Kantor asuransi 

7. Kantor biro hukum 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Analisis Pribadi, 2014 
 

Gambar 4.1 
Bagan Fasilitas Publik 

 

 Fasilitas pameran 

a. Lobby 

b. Pre function room 

c. Hall pameran 

d. Loading dock 

e. Toilet 

f. Gudang  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Sumber : Analisis Pribadi, 2014 
 

Gambar 4.2 
Bagan Fasilitas Pameran 
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 Fasilitas konvensi 

Fasilitas konvensi meliputi ruang-ruang sebagai berikut: 

a. Ballroom / banquet hall 

b. Conference room 

1. Large conference room (kapasitas 200 orang) 

2. Medium conference room (kapasitas 100-150 rang) 

3. Small conference room (kapasitas 30 orang) 

4. Board room (kapasitas 10 orang) 

c. Auditorium 

d. Breakout room 

e. Press room (ruang untuk konferensi pers) 

f. Syndicate room (ruang bagi panitia penyelenggara) 

g. Ruang Penunjang Konvensi, terdiri dari: 

1. Pre function area 

2. Conference dining room 

3. Assembly break area 

4. Interpreter booth 

5. Stage facilities 

6. Conference office 

7. Conference services 

8. Audio visual control room 

9. Audio visual work room 

10. Audio visual office 

11. Graphic room 

12. Photographic darkroom 

h. Projection room 

i. Conference storage 

j. Coffee pantry 
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Sumber : Analisis Pribadi, 2014 
 

Gambar 4.3 
Bagan Fasilitas Konvensi 

 

 Fasilitas administrasi dan servis 

a. Administration office 

1. Front office 

2. Executive office 

3. Sales & marketing 

4. Accounting 

b. Service area 

1. Main kitchen 

2. Laundry & housekeeping 

3. General storage 

4. Maintenance & engineering 

5. Loading dock 

 

4.1.3 Pendekatan Persyaratan Ruang 

 Ruang pameran 

a. Penghawaan dan pencahayaan cukup, tetapi bukan cahaya langsung matahari. Penchayaan 

terhadap obyek dan ruang harus memperhatikan jenis barang yang ditampung di 

dalamnya.Benda sangat sensitif dengan cahaya 50 lux Benda senditif dengan cahaya 150 lux 

Benda tidak sensitif dengan cahaya 300 lux 

b. Luasan ruang mencukupi untuk barang yang akan ditampung dalam bangunan dan cukup 

pula bagi sirkulasi pengunjung. 
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c. Ruangan harus dekat dengan tempat loading / unloading dock, untuk kemudahan 

mobilisasi barang. Ruangan yang jauh harus dapat dicapai dengan melengkapi jalur sirkulasi 

dengan ramp. 

d. Kelembaban udara dalam ruangan berkisar antara 50-55%. Temperatur udara berkisar 200-

240C. 

e. Toleransi kebisingan yang disyaratkan tidak melebihi 60dB, debu dan polusi maksimal 5% 

dari udara yang ada di dalam ruangan. 

f. Karakter pameran ditentukan baik dari pengunjung maupun benda yang dipamerkan. 

Benda pamer yang ditujukan untuk publik dengan atau untuk kalangan ahli akan 

mempunyai suasana ruang yang berbeda. Karakter ini diwujudkan pada rancangan dengan 

cara penggunaan bahan dan warna, sistem pencahayaan, skala dan sistem pergerakan. 

g. Konfigurasi ruang pamer:  

1. Pembagian ruang 

Ruang pameran dapat dibagi menjadi dua ruangan yag lebih kecil, menggunakan partisi 

gypsum yang dapat ditarik untuk menjadi sekat. Jenis ruang yang fleksibel memiliki 

kemungkinan: Fleksibel dalam ekspansibilitas, yaitu fleksibilitas terhadap pertukaran 

fungsi ruang. Fleksibel dalam versatilitas, yaitu fleksibel terhadap keanekaragaman 

besaran ruang dan lainnya. 

h. Materi pameran terbagi menjadi dua: 

Produk yang dipamerkan dengan ketentuan / batasan. Bukan produk yang dapat 

mengundang bahaya kebakaran dan besar produk pameran tidak melebihi beban lantai 

yang ditetapkan (14-17 KN/m2). 

i. Peralatan pameran 

1. Stand pameran 

Secara garis besar terbagi atas dua jenis: 

 Stand standar (Shell Sheme Booth) Stand yang disediakan oleh organizer dilengkapi 

dengan partisi dinding (dari kayu dilapis vinil, kerangka aluminium), karpet, meja, 

kursi, lampu, dan fascia (nama perusahaan). Ukuran yang umum adalah 3x3m2, 

3x4m2, 4x4m2. Untuk mengadakan peralatan pameran (stand fitting) pihak organizer 

dapat menunjuk salah satu kontraktor yang memiliki reputasi kerja yang baik. 

 Special design stand Stand yang dibangun sendiri oleh peserta atau menggunakan 

jasa kontraktor. Untuk stand jenis ini pihak organizer hanya menyewakan kavling / 

lantai saja serta memberi petunjuk agar tetap memperhatikan keserasian dan 

keamanan. Stand fitting Adalah peralatan yang biasa dibutuhkan dalam suatu stand 

pameran, misal partisi, karpet, instalasi listrik, kursi, meja, dan lain-lain. 

 Ruang auditorium 

a. Pengunaan sistem akustik agar suara dapat ditangkap dengan jelas. 

b. Volume ruang tiap pengunjung 5,1 – 7,1 m2 / orang. 

c. Sudut pandang horisontal yang dibentuk oleh panggung / layar dengan titik pengamat <60o 

diukur dari titimpanggung terjauh. 

d. Sudut pandang horisontal antara garis yang dibentuk objek di panggung dengan tempat 

duduk penonton dengan garis tengah auditorium <60o. 

e. Ketinggian maksimal bangku paling belakang diukur dari panggung adalah 3,66m. 

f. Kenaikan level antar tempat duduk depan-belakang untuk pandangan yang baik minimal 

13cm. 



47 
 

g. Jarak antar tempat duduk 90-125cm. 

h. Jarak tempat duduk dari sandaran kursi ke tempat duduk belakangnya (row space) minimal 

30,5cm. 

i. Jumlah garis bangku yang di antara dua gang tidak boleh dari 16 kursi. Jika hanya dapat 

diakses dari satu sisi, jumlah bangku tidak boleh lebih dari 8 kursi. 

j. Gang yang mengakses 60 kursi atau kurang minimal harus selebar 76cm, dan 91cm untuk 

60 kursi atau lebih. 

k. Lebar gang (cross isle) yang menghubungkan antar gang minimal selebar gang yang 

terbesar ditambah dengan 50% dari total lebar sisa seluruh gang yang lain. 

l. Konstruksi kursi dan arena panggung untuk fleksibilitas: 

1. Penggunaan writing table. 

2. Kedalaman temapt duduk dengan sandaran belakang adalah 640-660mm dikurangi 

230mm jika kursi dapat dilipat. 

3. Lebar kursi dengan lengan 530-560mm. 

m. Panggung 

Tinggi panggung rata-rata 800-1100mm. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam 

pengoperasian panggung: 

1. House curtains sebagai tirai penutup pandangan ke panggung utama jika acara belum / 

sudah berlangsung. 

2. On-stage curtains sebagai latar belakangutama panggung, terbuat dari bahan yang 

reflektif, jika terkena cahaya seperti satin. 

3. Backdrops / cycloramas, lembaran plat yang digunakan sebagai latar belakang yang 

netral seperti untuk menciptakan ilusi awan, laut, dan lain-lain. backdrops dapat berupa 

kanvas. 

4. Edge masking, biasanya berupa tirai-tirai yang paralel untuk fungsi serbaguna penutup 

panggung dapat diatur lebarnya atau dibuat retractable. 

5. Lighting Pencahayaan untuk penerangan tingkat sedang footcandles), warna cahaya 

putih, distribusi merata, lampu tanda keluar tiap pintu, lampu gang. 

 Taman Kota 

a. Taman kota berada di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh semua 

masyarajat, baik anak kecil remaja, dewasa, orang tua. 

b. Semua yang ada di aman kota tersebut dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua 

lapisan masyarakat. 

c. Memiliki fungsi hidrologi, ekologis, sosial ekonomi dan kesehatan. Taman mampu 

meningkatkan kandungan air tanah( jumlah dan kualitas air tanah). 

 

4.1.4 Program Ruang 

 

Tabel IV.1 
Program Ruang 

 

No Nama Ruang Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luas 
(m2) 

A Fasilitas Konvensi           

1 Lobby 200 2m2/orang DA 2 800 
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No Nama Ruang Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luas 
(m2) 

 -Information      

 -Reception Area      

 -Registration Area      

 -Front desk      

 -Seating Area      

 -Luggage room      

2 Auditorium hall 600 1.5m2/orang DA 1 990 

3 Ruang penunjang Konvensi      

 -Panggung   FL  100 

 -Backstage   FL  56 

 -Ruang penerjemah 2 2m2/orang FL 6 24 

 -Ruang proyektor 6 1 Proyektor+meja, 1m2 x 6 
= 6m2 

  16 

   monitor 2m2 x 2= 4m2    

   lemari 2m2    

   sirkulasi 4m2    

 -Gudang   FL  82 

 -Toilet  24m2/ruang FL 4 140 

 -Pantry  wastafel + rak piring 5m2  2 42 

   Kulkas 1m2    

   ruang makan 3m2x5=15m2    

4 Ruang pertemuan sedang 50 5m2/orang FL 2 200 

5 Ruang kelas 65 2m2/orang FL  156 

   sirkulasi 120%     

6 Ruang rapat kecil  25% ruang rapat sedang FL  50 

7 Ruang pengelola  5 bagian pengurus FL  50 

   10m2/bagian    

8 Ruang M.E      

 -Ruang panel listrik   asumsi  76 

 -Ruang pompa   asumsi  35 

 -Ruang genset   asumsi  30 

 -Ruang AHU   asumsi  10 

 -Ruang kontrol cahaya dan 
suara 

  asumsi  75 

       

B Fasilitas Pameran           

1 Pre-function   FL  120 

2 Hall Pameran 700 1m2/orang DA 2 1440 

3 Toilet  24m2/ruang DA  96 

4 Gudang   FL   

 -Gudang utama     100 

 -Gudang Sekunder     38 

5 Loading dock   DA  144 
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No Nama Ruang Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luas 
(m2) 

C Fasilitas Penunjang            

1 ATM  2.4m2 Asumsi 5 120 

2 Retail  25m2 Asumsi 4 100 

3 Coffee shop 40 2m2/orang FL 1 80 

4 Gift shop  20m2 Asumsi 2 40 

       

D Fasilitas Administrasi dan 
servis 

          

1 Kantor Pengelola      

 -Ruang direksi  2.5m2/orang FL 1 24 

 -Ruang sekretaris  2.5m2/orang FL 1 30 

 -Ruang administrasi  2.5m2/orang FL 1 40 

 -Ruang pemasaran  2.5m2/orang FL 1 25 

 -Ruang arsip dan 
dokumentasi 

 lemari 3m2 x 5 =15 Asumsi 1 30 

   sirkulasi 150%    

   Meja + bangku 3m2 x 5=15    

 -Ruang rapat bersama 25 2m2/orang FL 2 112 

 -Ruang tunggu / baca 20 2m2/orang FL 1 40 

 -Mushola 20 1.5m2/orang Asumsi  26 

 -Toilet  24m2/ruang DA 2 48 

2 Servis Area      

 -Dapur   FL 2 33 

 -Gudang   FL 1 25 

 -Toilet  24m2/ruang DA 1  

 -Ruang makan karyawan 50 1,5m2/orang Asumsi 1 56 

   sirkulasi 112&    

 -Ruang penyimpanan barang   Asumsi 1 56 

 -Ruang keamanan  monitor 2m2 Asumsi 2 10 

   meja 1m2    

   sirkulasi 180%    

 -Maintenance & Engineering   Asumsi   

   - Ruang genset  8m2/genset x 3  1 24 

   - Ruang pompa    1  

   - Ruang panel listrik   FL 1 25 

   - Gardu listrik   SNI 2 48 

       

E Fasilitas Peristiharatan dan 
hiburan 

          

 Taman  30 % luas tapak   6000 

   30%x 20000m2=6000    

 Area bermain anak  perosotan 2m2   24 

   jungkat jungki 2m2    
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No Nama Ruang Kapasitas Standar Sumber Jumlah Luas 
(m2) 

   ayunan 4m2x2    

   sirkulasi 200%    

 panggung terbuka 100 0,5m2/orang   100 

   panggung kecil 50m2    

 seating group 5 0,6m2/orang  10 30 

 joging track  30%taman    

   30%x6000=1800   1800 

       

F Fasilitas Parkir           

1 Mobil  12.5m2/mobil  250 3125 

2 Sepeda Motor  2m2/motor  125 250 
Sumber : Analisis Pribadi, 2014 

 

4.1.5 Pendekatan Sirkulasi dan Pencapaian 

Jalur masuk utama untuk masuk ke dalam fasilitas ini adalah melalui gerbang utama 

Taman Sriwedari, yang telah menjadi ikon kuat dari kawasan tersebut, yang menghadap jalan 

utama Jl. Slamet Riyadi. Akan tetapi selain melalui gerbang Taman Sriwedari, dimungkinkan juga 

untuk masuk melalui jalan masuk museum. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung sbelum masuk 

ke dalam area konvensi dan pameran diantarkan terlebih dahulu melewati bangunan eksisting 

berupa museum dengan maksud memberi pemahaman dan penghargaan terhadap bangunan 

lama.  

 

Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang Kota, 2014 

        Gambar 4.4 
Tapak  

  : Jalur Utama 

  : Jalur Sekunder 
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Akses dan pencapaian ke dalam fasilitas pameran dan konvensi, selain dicapai dari arah 

depan, juga dapat dicapai melalui arah jalan belakang, yang relatif lebih relatif lebih sepi dan lebih 

banyak digunakan untuk kendaraan roda dua dan kendaraan tidak bermotor. Sehingga pada area 

belakang lebih mengutamakan pengunjung yang menggunakan sepeda motor, becak, dan pejalan 

kaki 

 
 
 
 
 

Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang Kota, 2014 
 

Gambar 4.5 
Tapak  

 

Jalur utama kendaraan merupakan wujud respon untuk mengurangi kepadatan sirkulasi 

kendaraan pada jalan yang mengapit area oerancangan, yaitu Jalan Slamet riyadi dan Jalan 

Kebangkitan Nasional. Jalan utama kendaraan selain berfungsi untuk akses utama menuju area. 

Perancangan, tetapi juga sebagai wujud apresiasi dan kontribusi terhadap konteks 

transportasi urban. Jalur ini dapat digunakan untuk sirkulasi bagi pengendara kendaraan yang dari 

Jalan Sriwedari menuju Jalan Kebangkitan Nasional atau sebaliknya, sehingga menjadi lebih 

efisien. Selain jalur utama terdapat jalur-jalur mikro yang berfungsi untuk memudahkan 

perputaran sirkulasi di area perancangan. 

Pada dasarnya konsep yang ingin ditonjolkan adalah pengutamaan terhadap pejalan 

kaki. Pada area perancangan, dioptimalkan lahan pada area terbuka untuk digunakan pejalan kaki, 

yang semuanya dirancang terintegrasi, tidak hanya pada fasilitas pameran dan konvensi, tetapi 

menyatu dengan daerah-daerah di sekitarnya seperi kolam, museum, pendopo, dan gedung 

wayang orang. 

 

  : Jalur Utama Kendaraan 

  : Jalur Mikro Kendaraan 
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4.2 Pendekatan Aspek Kontekstual 

 

4.2.1 Pemilihan Lokasi 

Lokasi berada di kompleks Taman Sriweddari Solo. Taman Sriwedari, salah satu lahan di 

jantung kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota, dan merupakan taman yang dikelola sejak 

zaman kerajaan. Taman ini terletak di tepi jalan utama kota atau arteri sekunder, dikelilingi 

dengan jalan kolektor dan lokal sekunder, serta di lewati jalan KA bumel jurusan ke Wonogiri, 

sehingga tata letak Taman Sriwedari sangat strategis. 

Adapun isi inti taman sebagai pamor Sriwedari yang diketahui oleh masyarakat sejak 

dahulu adalah: 

 Kebun binatang ( telah dipindahkan) 

 Gedung Kesenian 

 Gedung Graha Wisata Niaga (Gedung pameran) 

 Stadion Sriwedari, tempat PON 1 diselenggarakaan 

 Museum Radyapustaka 

 Wayang Orang Sriwedari 

 Segaran, kolam tempat rekreasi terbuka 

Dengan adanya eksisting yang telah menjadi karakterkuat dari Taman Sriwedari tentu 

akan sangat berpengaruh dalam peletakan massa bangunan baru. Kedudukannya harus dapat 

berdampingan dengan bangunan yang ada terutama dalam hal ini bangunan museum, pendopo 

dan kantor dinas pariwisata. Keramaian di Taman Sriwedari terjadi pada hari libur, pada bulan 

puasa yang sering disebut sebagai maleman Sriwedari, dan puncak keramaian adalah pada hari 

lebaran. 
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4.2.2 Pemilihan Tapak 

Berdasarkan data site plan dari Dinas Tata Kota dapat dilihat komposisi dan tata 

letak/lahan bangunan yang berada di Taman Sriwedari. 

 

 
Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang Kota, 2014 

 

Gambar 4.6 
Masterplan Taman Sriwedari 

 

 
Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang Kota, 2014 

 

Gambar 4.7 
Tapak 
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Area merah merupakan daerah perancangan, dan yang berwarna kuning adalah 

bangunan yang akan diredesain yang pada saat sekarang terdapat bangunan eksisting berupa 

gedung Graha Wisata Niaga pada bagian depan, Segaran dan gedung Kesenian pada bagian 

belakang. Gedung Graha Wisata Niaga yang sekarang sebagai gedung pameran kurang merespon 

konteks lingkungan tempat bangunan tersebut berdiri, Segaran dan Gedung Kesenian yang sudah 

tidak terusrus dan terbengkalai, selain itu Segaran dan Gedung Kesenian sudah tidak beroperasi 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Bangunan eksisting yang 

signifikan di area Taman 

Sriwedari : 

A : Museum Radyapustaka 

B : Pendopo 

C : Gedung Wayang Orang 

D : THR 

 

 

 
Sumber : Arsip Dinas Tata Ruang Kota, 2014 

 

Gambar 4.8 
Lokasi Bangunan Eksisting 

 

4.3 Pendekatan Aspek Kinerja 

 

4.3.1 Sistem Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan 

yang amandan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik 

memungkinkanorang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan 

cepat.Menurut sumbernya, pencahayaan dapat dibagi menjadi : 

 Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar 

alamimempunyai banyak keuntungan, selain menghemat energi listrik juga dapat membunuh 

kuman. Untukmendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela 

yang besar ataupundinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai.Sumber 

pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif dibanding dengan penggunaan 

pencahayaanbuatan, selain karena intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami 

menghasilkan panas terutamasaat siang hari. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar 

penggunaan sinar alami mendapatkeuntungan, yaitu:- Variasi intensitas cahaya matahari- 

Distribusi dari terangnya cahaya- Efek dari lokasi, pemantulan cahaya, jarak antar bangunan- 

Letak geografis dan kegunaan bangunan gedung 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya 

alami.Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh 

D 
B 

C 

A 
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pencahayaan alami atausaat pencahayaan alami tidak mencukupi. Fungsi pokok pencahayaan 

buatan baik yang diterapkansecara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan 

pencahayaan alami adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta 

terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. 

b. Memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman. 

c. Tidak menimbukan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja- 

Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara merata, tidak 

berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang. 

d. Meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi.Sistem 

pencahayaan buatan yang sering dipergunakan secara umum dapat dibedakan atas 3 

macam yakni :  

1. Sistem Pencahayaan Merata 

Pada sistem ini iluminasi cahaya tersebar secara merata di seluruh ruangan. Sistem 

pencahayaan inicocok untuk ruangan yang tidak dipergunakan untuk melakukan tugas 

visual khusus. Pada sistem ini sejumlah armatur ditempatkan secara teratur di seluruh 

langit - langit. 

2. Sistem Pencahayaan Terarah 

Pada sistem ini seluruh ruangan memperoleh pencahayaan dari salah satu arah tertentu. 

Sistem inicocok untuk pameran atau penonjolan suatu objek karena akan tampak lebih 

jelas. Lebih dari itu,pencahayaan terarah yang menyoroti satu objek tersebut berperan 

sebagai sumber cahaya sekunderuntuk ruangan sekitar, yakni melalui mekanisme 

pemantulan cahaya. Sistem ini dapat juga digabungkandengan sistem pencahayaan 

merata karena bermanfaat mengurangi efek menjemukan yang mungkinditimbulkan 

oleh pencahayaan merata. 

3. Sistem Pencahayaan Setempat 

Pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek tertentu misalnya tempat 

kerja yangmemerlukan tugas visual. Untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai 

dalam suatu ruang, maka diperlukan sistem pencahayaan yang tepat sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

4.3.2 Sistem Penghawaan / Pengkondisian Ruang 

Sistem pengkondisian udara terbagi dalam dua sistem pada masing fungsi bangunan. 

Pada fasilitas konvensi, sistem pengkondisian udara menggunakan sistem pengkondisian udara 

sentral, terutama pada ruang utama auditorium. Pada ruang-ruang penunjang di sekeliling 

auditorium, masing-masing menggunakan AC window unit, sesuai dengan kebutuhan tiap ruang. 

Pada fasilitas pameran, sistem pengkondisian udara dibagi menjadi dua sistem, sesuai 

dengan konsep ruang pameran yang dapat dibagi menjadi dua ruang yang lebih kecil. Oleh karena 

itu sistem pengkondisian udara pun dibagi menjadi dua sistem AC sentral. Apabila hanya satu 

ruangan kecil yang terpakai, sistem pengkondisian udara yang digunakan hanya satu bagian saja, 

sehingga dapat lebih menghemat energi. Untuk ruang-ruang penunjang pada gedung pameran 

menggunakan AC window unit sesuai dengan kebutuhan tiap ruang. Terdapat juga bagian-bagian 

yang menggunakan penghawaan alami seperti ruang mekanikal elektrikal, toilet, dan pre-function 

yang menghadap danau. 
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4.3.3 Sistem Jaringan Air  

Untuk instalasi pipa Plumbing System terdapat dua jenis cara pendistribusian air bersih, 

yaitu : 

 Sistem tidak langsung 

Dapat dilihat secara skematis pada gambar di bawah ini : 

 















 

Sumber : Internet, 2014 
 

Gambar 4.9 
Sistem Jaringan Air Tidak Langsung 

                  

 Sistem langsung 

Dapat dilihat secara skematis pada gambar di bawah ini : 















 

Sumber : Internet,  2014 
 

Gambar 4.10 
Sistem Jaringan Air Langsung 
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Perbedaan antara kedua sistem ini adalah pada pemakaian roof tank, pada sistem tidak 

langsung digunakan, sedangkan pada sistem tidak langsung tidak digunakan roof tank. Sistem 

saluran air terbagi atas tiga bagian: saluran air bersih, saluran air kotor (buangan dari 

wastafel dan talang), dan saluran air kotoran (buangan dari toilet). 

Air bersih didapat dari dua sumber, air saluran PAM dengan air pompa dari 

tanah. Air bersih kemudian disimpan di dalam ground reservoir utama, yang terletak pada 

plaza terbuka di antara dua massa utama bangunan. Dari grond reservoir, air bersih 

disalurkan dengan pompa menuju tangki air atap di masing-masing bangunan. Dari 

rooftank, air bersih disalurkan menuju kamar mandi dan dapur. 

Sistem saluran air kotor yaitu saluran air buangan dari wastafel dan talang, yang tidak 

membutuhkan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang. Saluran ini langsung menuju got 

untuk kemudian dibuang menuju riol kota. 

Sistem saluran air kotoran adalah saluran buangan dari WC. Saluran ini dibuang menuju 

septictank yang berada di bagian bawah. 

Kemudian adalah saluran untuk proteksi kebakaran. Untuk kebutuhan proteksi 

kebakaran terdapat cadangan air khusus pada tangki air atap, agar selalu siap apabila terjadi 

bahaya kebakaran. Saluran proteksi kebakaran disalurkan pada tiap ruangan, yang bekerja secara 

otomatis, terhubung dengan sistem deteksi kebakaran. 

 

4.3.4 Sistem Jaringan Listrik 

Sistem electrical pada akan memakai 2 sumber pembagkit listrik ,yaitu dari PLN sebagai 

pembangkit listrik utama dan genset sebagai pembangkit listrik cadangan. 
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Sumber : Internet, 2014 
 

Gambar 4.11 
Sistem Jaringan Listrik 

 

 Jalur Pendistribusian Listrik Utama 

Untuk arus listrik utama (PLN ) , listrik mengalir dari PLN menuju Trafo PLN , lalu di alirkan 

menuju kwh Meter, lalu selanjutnya di teruskan menuju ruang control utama yang terletak di 

basement gedung yang biasa disebut MDP (Main Display Panel).dari MDP listrik didistribusikan 

ke berbagai bagian elektrikal gedung   yaitu kelistrikan masing masing lantai , electrical lift , 

kapasitor (sekering) ,escalator dan penampungan cadangan listrik . 

Untuk pendistribusian listrik masing masing lantai , dialirkan menuju masing masing kwh meter 

tiap lantai lalu di dostribusikan ke utilitas elekktrikal tiap lantai seperti AC , lampu , smoke 

detector , dll. Lalu untuk kelistrikan escalator , lift dan kapasitor langsung dialirkan dari MDP 

menuju masing masing electrical utilities . 

 Jalur Pedistribusian Listrik Cadangan 

Untuk jalur pendistribusian listrik cadangan (genset) di alirkan menuju AMF lalu menuju MDP 

dan di distibusikan ke setiap sektor. Sistem Jaringan listrik lainnya antara lain terdiri atas:  

a. Sistem tata lampu/cahaya  

Sistem tata lampu yang digunakan pada ruang auditorium pada fasilitas konvensi 

menggunakan lampu sorot, terutama pada bagian panggung. Pada fasilitas pameran tata 

lampu juga diatur sedemikian rupa agar barang-barang yang dipamerkan dapat terlihat 

dengan jelas oleh pengunjung. 

Selain sistem tata lampu indoor, dipasang juga tata lampu outdoor, yang diletakkan pada 

area plaza, sepanjang koridor jalan, pedestrian, dan area di sekitar kolam. 
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b. Sistem tata suara  

Sistem tata suara diutamakan pada fasilitas konvensi yang membutuhkan penataan suara 

yang bagus. Hal ini didukung dengan desain ruangan yang mempunyai sistem akustik yang 

cukup. 

c. Sistem telepon  

Sistem telepon terdiri dari beberapa macam yang dikelompokkan berdasarkan penempatan 

dan jenisnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Bilik Telepon Publik  

Dapat berupa tekepon koin maupun kredit, dengan bilik individual.  

2. Telepon Individual  

Koneksi PABX yang dilengkapi dengan meteran dan penghalang sinyal  

3. Press Room  

Dipasang baik telepon publik maupun individu. Pemasangan telex juga dibutuhkan.  

4. Kantor Administrasi dan Pengelola 

PABX pada kantor manajemen, sistem internal (PAX) untuk area operasional.  

5. Private Automatic Branch Exchange  

Dapat menyediakan untuk bermacam-macam layanan, seperti: pesan, alarm, panggilan 

keluar, panggilan masuk, dan panggilan jarak jauh harus melalui operator. 5) Sistem 

keamanan CCTV Sistem keamanan CCTV diletakkan pada sluruh area indoor dan 

outdoor. Diletakkan pada lobby utama, ruang pameran dan auditorium, ruang-ruang 

rapat, koridor (sirkulasi), dan sebagian pada plaza terbuka. 

d. Sistem deteksi bahaya kebakaran 

Sistem deteksi bahaya kebakaran berupa heat detector dan smoke detector. Diletakkan 

pada area inddor seperti ruang auditorium, ruang pameran, ruang-ruang rapat, dan lobby. 

Sistem deteksi bahaya kebakaran ini terhubung langsung dengan sistem sprinkler sehingga 

apabila terjadi hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya kebakaran dapat secara 

langsung ditanggulangi. 

e. Sistem keamanan CCTV  

f. Sistem teknologi informasi  

Sistem teknologi informasi yang dimaksud adalah koneksi internet wireless (hot spot) yang 

diletakkan pada fasilitas konvensi. Layanan ini diltakkan menjangkau hampir seluruh area 

konvensi seperti ruang auditorium, lobby utama, dan ruang-ruang pertemuan. 

 

4.3.5 Sistem Pembuangan Sampah 

Controlled landfill adalah TPA sampah yang dalam pemilihan lokasi maupun 

pengoperasiannya sudah mulai memperhatikan Syarat Teknis (SK-SNI) mengenai TPA sampah. 

Untuk bisa melaksanakan metode ini, diperlukan penyediaan beberapa fasilitas, di antaranya : 

 Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan. 

 Saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya. 

 Pos pengendalian operasional. 

 Fasilitas pengendalian gas metan 

 Alat berat 

Sistem controlled landfill merupakan peningkatan dari open dumping. Sampah ditimbun 

dalam suatu TPA Sampah yang sebelumnya telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan dan 
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lapisan setiap harinya dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan 

dipadatakan oleh alat berat seperti Buldozer maupun Track Loader dan setelah rata dan padat 

timbunan sampah lalu ditutup oleh tanah, pada controlled landfill timbunan sampah tidak ditutup 

setiap hari, biasanya lima hari sekali atau seminggu sekali. 

Secara umum controlled landfill akan lebih baik bila dibandingkan dengan open dumping 

dan sudah mulai dipakai di berbagai kota di Indonesia 

 

4.3.6 Sistem Pencegahan Kebakaran 

Sistem pemadam kebakaran  atau sistem fire fighting disediakan di gedung sebagai 

preventif (pencegah) terjadinya kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem sprinkler, sistem hidran 

dan Fire Extinguisher. Dan pada tempat-tempat tertentu digunakan juga sistem fire gas.Tetapi 

pada umumnya sistem yang digunakan terdiri dari: sistem sprinkler, hidran dan fire extinguisher. 

Ada 3 pompa yang digunakan dalam sistem sprinkler dan Hydran, yaitu elektrik pump, 

diesel pump dan jockey pump. Jockey pump berfungsi untuk menstabilkan tekanan di instalasi, 

dan secara otomatis akan bekerja apabila ada penurunan tekanan. Dan jika ada head sprinkler 

yang pecah atau hydran digunakan, maka yang bekerja secara otomatis pompa elektrik bekerja, 

dan secara otomatis pula jockey pump akan berhenti bekerja. Pompa elektrik pump (atau elektrik 

pump) merupakan pompa utama yang bekerja bila head sprinkler atau hydran digunakan. Sedang 

pompa diesel merupakan pompa cadangan, jika pompa elektrik gagal bekerja selama 10 detik, 

maka secara otomatis pompa ini akan bekerja. 

 Fire Fighting Sistem Sprinkler 

Sistem ini menggunakan instalasi pipa sprinkler bertekanan  dan head sprikler sebagai alat 

utama untuk memadamkan kebakaran. Sistem  ada 2 macam, yaitu: 

a. Wet Riser System : seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air bertekanan  dengan tekanan 

air selalu dijaga pada tekanan yang relatif tetap. 

b. Dry Riser System : seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisi air bertekanan, peralatan 

penyedia air akan mengalirkan air secara otomatis jika instalasi  fire alar 

memerintahkannya. 

Pada umumnya gedung bertingkat tinggi menggunakan sistem wet  riser, seluruh pipa 

sprinkler berisikan air bertekanan, dengan tekanan air selalu dijaga pada tekanan yang relatif 

tetap. Apabila tekanan dalam pompa menurun, maka secara otomatis jockey pump akan 

bekerja untuk menstabilkan tekanan air didalam pipa. Jika tekanan terus menurun atau ada 

glass bulb head sprinkler yang pecah maka pompa elektrik  akan bekerja dan secara otomatis 

pompa jockey akan berhenti. Dan apabila pompa elektrik gagal bekerja setelah 10 detik, maka 

pompa cadangan diesel secara otomatis akan bekerja. 

 Fire Fighting Sistem Hydran 

Sistem ini menggunakan instalasi hydran sebagai alat utama pemadam kebakaran, yang terdiri 

dari box hydran dan accesories, pilar hydran dan siemese. Box Hydran dan accesories 

instalasinya (selang (hose), nozzle) (atau disebut juga dengan Fire House cabinet (FHC)) 

biasanya ditempatkan dalam gedung, sebagai antisipasi jika sistem sprinkler dan sistem fire 

extinguisher kewalahan mengatasi kebakaran di dalam gedung. Sedang Pilar hydran (yang 

dilengkapi juga dengan box hydran disampingnya, untuk menyimpan selang (hose) dan nozzle) 

biasanya ditempatkan di area luar (jalan) disekitar gedung, digunakan jika sistem kebakaran di 

dalam gedung tidak memadai lagi. Dan Siemese berfungsi untuk mengisi air ground tank  

(sumber air hydran) tidak memadai lagi atau  habis. Siemese ditempatkan di dekat di dekat 
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jalan utama. Hal ini untuk memudahkan dalam pengisian air. System Hydran ini juga terdiri 

dari 2 system, yaitu: 

a. Wet Riser System :  seluruh instalasi pipa hydran berisikan air bertekanan dengan tekanan 

yang selalu dijaga pada tekanan yang relatif tetap. 

b. Dry Riser System : seluruh instalasi pipa hydran tidak berisikan air bertekanan, peralatan 

penyedia air akan secara otomatis jika katup selang kebakaran di buka. 

Seperti halnya sistem sprinkler, jika ada tekanan dalam pipa instalasi menurun, maka pompa 

jockey akan bekerja. Dan jika instalasi hydran dibuka maka secara otomatis pompa elektrik 

akan bekerja, dan jockey pump secara otomatis akan berhenti. Dan jika pompa elektrik gagal 

bekerja secara otomatis, maka pompa diesel akan bekerja. 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.12 
Box Hydran & Fire Extinguisher (APAR) 

 

 Fire Fighting Fire Extinguisher 

Fire extinguisher atau lebih dikenal dengan nama APAR (Alat Pemadam Api Ringan) merupakan 

alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual  dan langsung diarahka  pada 

posisi dimana api berada. Apar biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis yang 

dissuaikan dengan peraturan Dinas Pemadam Kebakaran. Terdapat beberapa jenis Apar yang 

digunakan, yaitu: 

a. Apar Type A: Murtipupuse Dry Chemical Powder 3,5 Kg 

b. Apar Type B: Gas Co2 6,8 kg 

c. Apar type C : Gas Co2 10 kg 

d. Apar type D : Multipupuse Dry Chemical Powder 25 kg (dilengkapi dengan Trolley) 

 Fire Fighting Sistem Gas 

Sistem fire gas biasanya digunakan untuk ruangan tertentu, seperti: ruang Genset, ruang panel 

dan ruangan eletronik (ruang central komputer: ruang hub dan server, IT, Comunication dan 

lain-lain). Sistem iyang digunakan biasanya sistem fire gas terpusat, dimana tabung-tabung gas 

(foam, halon, FM 100, Co2 dan lain-lain), ditempatkan secara terpusat dan pendistribusiannya 

http://2.bp.blogspot.com/-iyaTSVUHlbI/U3vL1wTGHiI/AAAAAAAAAFA/7U6NwZhqzm4/s1600/DSC04111.JPG
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ke dalam ruangan dilewatkan melalui motorized valve / actuator, instalasi pemipaan dan 

nozzle. Cara kerja sistem ini berdasarkan perintah dari system fire alarm. 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.13 
Diagram Sistem Hydran & Sprinkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WwqaiMQix7c/U3u0WVjBB4I/AAAAAAAAAEc/NOfUrhRaNB0/s1600/hydran+sprinkler+gbr+btg.jpg
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4.3.7 Sistem Penangkal Petir 

 Sistem Franklin (sistem Konvensional) 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.14 
Sistem Penangkal Petir Franklin 

 

Sebuah batang yang runcing dari bahan cooper spit yang dipasang pada paling atas bangunan, 

dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda tanah (mencapai permukaan air ). 

Daerah yang dilindungi sari sambaran petir berbentuk segitiga kerucut dengan ujung penyalur 

petir pada puncaknya. Disistem ini hanya menggunakan sebuah spit pengangkal petir yang 

dipasang pada tempat tertinggi. 

 Sistem Faraday (sangkar faraday) atau Strapping 

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.15 
Sistem Penangkal Petir Faraday 
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Pada prinsipnya seperti franklin tetapi dibuat memanjang atau berbentuk sangkar sehingga 

jangkauan lebih luas. Sistem ini dipakai pada bangunan yang punya atap yang luas. Dalam satu 

bangunan menggunakan lebih dari 4 spit sebagai penangkal petir. 

 Sistem Radio Aktif 

 

 
Sumber : .Internet, 2014 

 

Gambar 4.16 
Sistem Penangkal Petir Radio Aktif 

 

Sistem ini cocok untuk bangunan tinggi. Satu bangunan cukup menggunakan sebuah 

penangkal petir. Alatnya disebut Preventor, yang bekerja berdasarkan reaksi netralisasi ion 

dengan menggunakan bahan radio aktif. Keseluruhan kebocoran pada alat ini dapat 

mengakibatkan radiasi. Oleh karena itu, alat ini dilarang. 

 

4.3.8 Sistem Keamanan 

 Visitor Management System 

Visitor Management System adalah sebuah system yang dipergunakan untuk melakukan 

management tamu atau pengunjung, yang biasanya diterapkan pada high rise building, 

perkantoran, instansi umum atau pemerintahan yang fungsi utamanya adalah untuk 

mengurangi resiko yang tidak diiinginkan, baik berupa unsur kriminal, terorisme, dan tindakan 

yang bersifat negatif lainya. 

Visitor Management System merupakan sebuah cara terbaik untuk saat ini untuk mencegah 

sesuatu yang tidak diinginkan, yang ditempatkan pada porsi membantu system keamanan dan 

pengamanan sebuah instansi yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak untuk menggantikan 

yang sudah ada. 

Bentuk Visitor Management System ini, sangat fleksibel untuk disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi dengan instansi anda, mulai dengan hanya system tunggal mandiri, sampai dengan 

system yang amat luas dan diintegrasikan dengan kemajuan teknologi saat ini, baik berupa 

internet atau intranet, face recognition, biometrics, dan lain sebagainya. 

 Access Control 

Sebuah sistem keamanan Access Control memungkinkan pemilik bangunan dan property untuk 

melakukan lebih dari sekedar mengontrol masuk ke daerah yang diproteksi. Sistem ini juga 

dapat membuat catatan history atau informasi secara elektronik mengenai siapa saja yang 

masuk ke dalam ruangan yang sudah diproteksi.  Dengan adanya cacatan informasi tersebut 
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membantu pemilik usaha mengidentifikasi siapa saja yang masuk ke ruangan pada waktu-

waktu tertentu. Ada beberapa metode verifikasi pada sistem Access Control yang cocok 

digunakan, dan itu merupakan pilihan bagi anda yang menginginkan sistem keamanan seperti 

apa yang anda perlukan sesuai dengan kebutuhan serta budget yang anda miliki tentunya. 

 CCTV (Closed Circuit Television) 

CCTV (Closed Circuit Television) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan 

signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, 

sinyal CCTV tidak secara terbuka ditransmisikan. CCTV paling banyak digunakan untuk 

pengawasan pada area yang memerlukan monitoring seperti bank, gudang, tempat umum, 

dan rumah yang ditinggal pemiliknya. 

Sistem CCTV biasanya terdiri dari komunikasi fixed (dedicated) antara kamera dan monitor. 

Teknologi CCTV modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan 

(diputar, ditekuk, dan di-zoom) , dapat dioperasikan jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat 

dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun Internet. 

 

4.4 Pendekatan Aspek Teknis 

 

4.4.1 Sistem Struktur 

Bentuk dan gaya arsitektur selalu berkaitan erat dengan sistem konstruksi dan material 

yang berlaku pada masa tertentu. Perkembangan ilmiah teknik dan pendidikan insinyur memberi 

kesempatan yang besar di mana bentuk struktur hampir tidak terbatas lagi dalam lebar bentang, 

dalam berbagai aneka struktur baru maupun dalam variasi material bangunan.  

Pada zaman daahulu, sistem struktur merupakan faktor kecil penentu estetika pada 

sebuah bangunan. Struktut dianggap sebagai sistem perkuatan pada bangunan agar bangunan 

dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap gaya-gaya yang menerpanya. Namun sekarang, seiring 

dengan perkembangan teknologi, struktur mulai diperhitungkan sebagai salah satu faktor 

penentu estetika bangunan. 

Alam merupakan sumber pembelajaran yang sangat baik bagi manusia, dan alam banyak 

memberi inspirasi pada arsitektur. Eugene Tsui (1999) mencoba menjabarkan bagaimana 

mengaplikasikan prinsip-prinsip alam pada arsitektur. Prinsip alam tidak hanya pada prinsip yang 

menurutnya mengarah pada prinsip keberlanjutan, tetapi juga mengarah pada prinsip teknologi 

(struktur) yang dapat dipelajari dari organisme tertentu. Struktur alami merupakan contoh-contoh 

dari jutaan perkembangan evolusi, hanya struktur yang berhasil yang dapat bertahan. 

Bentuk-bentuk struktur dengan wujud alami dapat disebut dengan struktur biomorfik. 

Struktur biomorfik merupakan sistem struktur yang mengambil kolaborasi (kerjasama) antara 

manusia dengan alam sebagai dasar bentuk yang dipadukan. Penyaluran gaya yang terjadi 

tergantung dari bentuk dan prinsip kerja makhluk-makhluk alam, menjadi analogi dasar 

perencanaan (Somaatmadja, Sukardi dan Tangoro, 2006) 
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Tabel IV.2 
Perbedaan Struktur Alam & Struktur Biomorfik 
 

Struktur-Struktur Alam Struktur Biomorfik 

Struktur-struktur alam meliputi: 

 Struktur wujud dan bentuk 

 Bentuk parabolik 

 Bentuk belahan bola 

(hemisphere) atau bentuk 

gundukan 

 Struktur tarik atau membran 

 Bentuk telur atau bel 

 Bentuk tabung atau silinder 

Teknologi sistem struktur biomorfik 

meliputi : 

 Struktur bentuk binatang 

 Struktur bentuk telur 

 Struktur bentuk gelembung 

sabun 

 Struktur bentuk pohon 

 Struktur bentuk laba-laba 

 Struktur bentuk sarang 

lebah, dan sebagainya 

Sumber : Internet, 2014 
 

Struktur biomorfik tidak hanya mengambil prinsip-prinsip struktur alami, tetapi juga 

dapat menjadi suatu elemen yang memperkuat keindahan tampilan bangunan. Struktur dapat 

merepresentasikan bentuk-bentuk alam pada bangunan. Banyak contoh bangunan yang memakai 

bentuk pohon sebagai ide strukturnya. Struktur pohon dapat diperlihatkan sebagai elemen fasad 

maupun elemen interior (Charleson, 2005). Contoh penerapan struktur pada fasad bangunan 

antara lain pada bangunan Palais des Justice, Melun, Prancis karya Jourda & Perraudin architects 

(1998) dan pada bangunan Toyo Ito, TOD’s Ometesando di Jepang:  

 

 
Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.17 
Palais Des Justice & Tokyo Ito 

 

4.4.2 Sistem Modul 

Studi mengenai perencanaan bangunan menunjukkan bahwa pada umumnya ada 

hubungan yang erat antara susunan fungsional bangunan dengan sistem struktur yang digunakan. 

Perancangan bangunan biasanya dimulai dari perancangan denah, baru kemudia tampak dan 

potongannya. Perancangan strukturnya biasanya datang lebih kemudian, setelah dikaitkan 

dengan rancangan potongan bangunan. Apakah harus selalu demikian? 
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Proses mendesain suatu struktur secara implisit berkaitan juga dengan desain bangunan 

secara keseluruhan. Hasil akhir rancangan yang kita dapatkan benar-benar merupakan rancangan 

yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi perancangan maupun dari segi  strukturnya. 

 Pada banyak bangunan, biasanya ada grid atau pola geometrisnya yang berulang, baik secara 

vertikal (yang dibentuk oleh dinding pemikul, kolom, atau kombinasi dari keduanya) maupun 

secara horizontal.  

 Susunan pola grid ini tergantung pada persyaratan program ruang bangunan tersebut.  

 Pada bangunan yang menggunakan banyak zona fungsional yang berbeda dimungkinkan untuk 

penggunaan banyak pola grid struktur.  

Setiap respon struktural hanya cocok untuk konfigurasi tertentu : 

 Pada gedung bertingkat banyak 9agregasi secara vertikal) beban-beban lateral /horizontal 

(angin dan gempa) merupakan faktor dominan. 

 Pada gedung bertingkat rendah (agregasi secara horizontal), beban yang mungkin dominan 

adalah beban vertikal 

Sehingga perlakuan struktur untuk kedua bangunan tersebut juga akan berbeda. Pola 

grid dengan konfigurasi segi empat adalah pola yang paling banyak digunakan dan efisein dalam 

penempatan ruang-ruangnya. Namun pola-pola yang lain dimungkinikan tergantung dari bentuk 

dasar bangunannya.  

Suatu denah bangunan diasumsikan terdiri atas sederatan modul yang mempunyai 

susunan dan dimensi masing-masing ruang sesuai dengan persyaratan program pada bangunan 

tersebut  

 Proses awal desain struktur dimulai dengan meletakkan elemen-elemen/titik tumpuan (kolom 

dan dinding pemikul) yang dimaksudkan untuk memikul elemen struktur horizontal (sistem 

satu arah atau dua arah). 

 Apabila grid struktur berbentuk bujur sangkar, sistem horizontal satu arah atau dua arah dapat 

digunakan. 

 Sistem dua arah umumnya lebih cocok pada bentang pendek/menengah (5-13m). Sistem asatu 

arah umumnya digunakan pada bentang panjang (> 18 m) karena tidak banyak tersedia 

konstruksi dua arah berbentang panjang (mis. : beton pra-tekan, sistem rangka ruang baja). 

Pada banyak situasi, pembentukan daerah pojok dapat menimbulkan masalah. Berikut 

ini diberikan beberapa alternatif penyelesaian bagian pojok bangunan. Banyak bangunan yang 

menggunakan lebih dari satu pola struktural (mis. : bangunan super blok). Beberapa alasannya 

antara lain : 

 Persyaratan program ruang bangunan yang menuntut perbedaan dimensi fungsional yang 

berbeda. 

 Memenuhi kendala fisis seperti kondisi pondasi tidak seragam mengharuskan penggunaan grid 

struktur yang berbeda untuk lokasi yang berbeda pada satu bangunan. 

Apabila lebih dari satu pola struktur yang digunakan pada satu bangunan, maka masalah 

yang paling mendasar adalah menentukan titik pertemuan yang pada umumnya memerlukan 

perlakuan khsus. Beberapa alternatif penyelesaian digambarkan sebagai berikut : 

 Penggunaan balok yang didesain khusus terhadap gaya torsi atau penggunaan struktur dinding 

pemikul. 

 Mempertemukan kedua grid yang berbeda menjadi salah satu grid yang membentuknya. 

 Memisahkan keuda sistem grid tersebut dengan ruang perantara. 
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 Pemisahan keuda sistem gird struktur utama (mis. Beton) dengan struktur ketiga/struktur 

perantara (grid struktur biasanya lebih kecil dari pada sistem grid utama dan struktur lebih 

ringan, mis. Baja). 

 Dengan interpenetrasi pola sebagai variasi dari cara perataan dasar. 

Pola grid struktur rangka dapat dikelompokkan atas : 

 Ditinjau dari jarak bentang : 

a. Grid rata (1 arah atau 2 arah) 

b. Grid berirama (1 arah atau 2 arah) 

 Ditinjau dari jumlah bentang : 

a. Struktur rangka 1 bentang 

b. Struktur rangka 2 bentang 

c. Struktur rangka 3 bentang 

d. Struktur rangka bentang banyak 

 Ditinjau dari arah grid : 

a. Arah grid 90 derajat 

b. Arah grid 45 derajat 

c. Arah grid 60 derajat 

d. Arah grid radial (khusus lingkaran 

Pola grid struktur dinding pemikul dapat dikelompokkan atas : 

 Ditinjau dari jarak bentang : 

a. Grid rata (1 arah atau 2 arah) 

b. Grid berirama (1 arah atau 2 arah) 

 Ditinjau bentuk dinding pemikul : 

a. Dinding pemikul bidang (1 arah atau 2 arah) 

b. Dinding pemikul patahan (patahan siku, sudut dan lengkung) 

c. Dinding pemikul tabung. (tabung persegi dan tabung lengkung) 

d. Struktur rangka bentang banyak 

 

4.5 Pendekatan Aspek  Visual Arsitektur 

Dalam memandang aresitektur para ahli teori seringkali membuat analogi-analogi 

dengan menganggap arsitektur sebagai sesuatu yang ‘organis’, arsitektur sebagai ‘bahasa’, atau 

arsitektur sebagai ‘mesin’. Secara singkat analogi-analogi yang seringkali digunakan untuk 

menjelaskan arsitektur adalah sebagai berikut : 

 Analogi Matematis 

Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan yang dirancang dengan bentuk-

bentuk murni, ilmu hitung dan geometri (seperti golden section) akan sesuai dengan tatanan 

alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah. Prinsip-prinsip ini banyak digunakan 

pada bangunan jaman Renaissance. 

 Analogi Biologis 

Pandangan para ahli teori yang menganalogikan arsitektur sebagai analogi biologis 

berpendapat bahwa membangun adalah proses biologi, bukan proses estetis. Analogi biologis 

terdiri dari dua bentuk yaitu ‘organik’ (dikembangkan oleh Frank Lloyd Wright). Bersifat umum 

; terpusat pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dengan 
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penempatannya/penataannya. dan ‘biomorfik’. Lebih bersifat khusus. ; terpusat pada 

pertumbuhan proses-proses dan kemampuan gerakan yang berhubungan dengan organisme. 

Arsitektur organik FL Wright mempunyai 4 karakter sifat, yaitu sebagai berikut : 

a. Berkembang dari dalam ke luar, harmonis terhadap sekitarnya dan tidak dapat dipakai 

begitu saja. 

b. Pembangunan konstruksinya timbul sesuai dengan bahan-bahan alami, apa adanya (kayu 

sebagai      kayu, batu sebagai batu, dll). 

c. Elemen-elemen bangunannya bersifat terpusat (integral). 

d. Mencerminkan waktu, massa, tempat dan tujuan. 

Secara asli dalam arsitektur istilah organik berarti sebagian  untuk keseluruhan – 

keseluruhan untuk sebagian. Arsitektur Biomorfik kurang terfokus terhadap hubungan antara 

bangunan dan lingkungan dari pada terhadap proses-proses dinamik yang berhubungan dengan 

pertumbuhan dan perubahan organisme. Biomorfik arsitektur berkemampuan untuk berkembang 

dan tumbuh melalui : perluasan, penggandaan, pemisahan, regenerasi dan perbanyakan. Contoh : 

kota yang dapat dimakan (Rudolf Doernach), struktur pnemuatik yang bersel banyak (Fisher, 

Conolly, Neumark, dll). 

Bentuk dapat diperoleh dengan analisis pada aktifitas dan tujuan dari penghuninya, dari 

karakter spesial tapak dan lingkungan bangunan tersebut. Banyak arsitek organik memberi 

penekanan dalam melibatkan klien dalam proses perancangan. Desain dapat diimprovisasi sejalan 

dengan proses pembangunannya. Jadi, bentuk organik dipengaruhi oleh fungsi, dimana fungsi 

adalah kebutuhan ruang manusia. 

Jika arsitektur mengikuti konsep alam, atau organik, maka unsur-unsur yang dapat 

ditampilkan adalah: perubahan, pergerakan fisik dari komponen-komponen bangunan, 

kontinuitas struktur dan tampak, ruang yang terbuka dan beragam, denah dengan grid yang tidak 

seragam bahkan tidak ber-grid, serta fluktuasi pada level lantai. 

Contoh spektakuler dari arsitektur organik dengan metafora bentuk yang sangat kuat 

adalah karya-karya dari Santiago Calatrava. Jika melihat karya-karyanya, sangat jelas bahwa ia 

sangat mencintai bentuk-bentuk alam. Calatrava memadukan antara alam, seni, arsitektur dan 

ilmu keteknikan. Banyak ditemukan sketsanya yang menggambarkan perolehan bentuk 

arsitekturnya yang berasal dari bentuk alam, khususnya manusia. Calatrava mengatakan bahwa 

ada banyak hal yang dapat dipelajari dari alam, berbagai aturan dan metafora yang sebenarnya 

dari mengamati tumbuhan dan hewan. Baginya, ada dua prinsip utama pada alam yang sesuai 

dengan bangunan: pertama, penggunaan material secara optimal, satu lagi adalah kemampuan 

organisme untuk mengubah bentuk, tumbuh dan bergerak (Tzonis, 2007). 
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Sumber : Internet, 2014 

 

Gambar 4.18 
Analogi Bentuk Organik Manusia 

 

Bentuk yang berasal dari bentuk-bentuk alam merupakan salah satu konsep yang 

dipelajari dalam bidang biomimetika. Biomimetika adalah sebuah konsep dalam mengambil ide-

ide dari alam dan menanamkannya pada teknologi lain seperi bidang teknik, desain, komputer, 

dan sebagainya. Konsep ini sudah ada semenjak dahulu kala ketika manusia mulai mempelajari 

alam.  

Studi tentang biomimikri tidak hanya sekedar meniru bentuk atau tampilan dari 

organisme semata, namun juga mempelajari prinsip-prinsip berguna yang dapat diterapkan di 

dalam arsitektur. Berkembangnya bidang ilmu biomimetika ini secara langsung dapat 

mempengaruhi perkembangan arsitektur organik.  

Antara bentuk organik dan struktur biasanya saling mendukung, kadang bentuk 

keseluruhan bangunan dihasilkan oleh bentuk strukturnya. Tetapi ada juga bentuk organik yang 

diaplikasikan sebagai kulit bangunannya saja, sedangkan strukturnya tidak mengikuti konsep 

organik. Antara bentuk organik dan prinsip keberlanjutan juga ada kaitannya, yakni dalam hal 

meminimalisir luas permukaan bangunan agar penyerapan panas berkurang. Arsitektur organik 

dengan prinsip keberlanjutan merupakan arsitektur yang ramah lingkungan, sehingga material 

yang digunakan bangunan seharusnya merupakan material yang tidak berbahaya. 

 


