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     BAB 5  

        KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan/Tema Desain 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain.  

a) Neo Vernakular  

Arsitektur Neo-Vernakular adalah bagian dari arsitektur post modern 

yang merupakan ciri arsitektur yang mencoba mengangkat  kembali nilai-

nilai local dalam sebuah komunitas kedalam suatu bangunan.  Berasal 

dari bahasa latin yang berarti asli. Arsitektur neo-vernakular 

memungkinkan nilai-nilai local sebuah komunitas diterapkan pada 

bangunan dengan kemasan modern. Penerapan konsep neo-vernakular 

tidak hanya melalui bentuk maupun lebih mendalam sampai mengangkat 

dan menerapkan filosofi arsitektur tradisional. Masyarakat Timor-Leste 

memiliki badaya dan produk budaya yang diturunkan dari generasi ke 

generasi sampai sekarang, budaya-budaya yang dimaksud semisal ritual 

Nahe Biti Boot36, ritual Sau Batar37 dan masih banyak lagi dan produk 

budaya antara lain adalah Uma Lulik yang merupakan rumah tradisional 

Timor-Leste. Berikut adalah penjelasan budaya dan produk budayanya:  

f. Uma Lulik 

Uma Lulik adalah rumah tradisional Timor-Leste, 

pada dasarnya terdiri dari 2 kata yakni Uma yang dapat 

                                                           
36 Duduk bersama untuk musyawarah 
37 Ritual syukuran atas hasil alam terutama jagun dan padi, dilakukan pada saat musim panen.  
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diartikan sebagai rumah dan Lulik yang berarti sakral. 

Rumah tradisional Timor-Leste merupakan rumah yang 

dikhususkan sebagai tempat penyimpanan barang-

barang leluhur dan menjadi tempat untuk melakukan 

komunikasi dengan leluhur yang dalam bahasa timor 

disebut Bei’ala. Jadi bukan sebagai tempat untuk 

ditinggali.   

Sebuah rumah tradisional, Uma Lulik, adalah 

symbol dari sebuah Uma Lisan, Uma Lisan sendiri 

adalah sebuah keluarga besar, yang ditandai dengan 

marga. Sebuah Uma Lulik dapat berhubungan secara 

langsun maupun tidak lansung dengan Uma Lulik 

lainnya. 

Uma Lulik dapat dilihat dari 2 sisi yakni: 

- Material, berupa sebuah konstruksi bangunan yang 

menggunakan bahan-bahan local atau alam. 

- Inmaterial, merupakan sebuah seremoni atau ritual yang 

meliputi sejarah dan kepercayaan  terhadap leluhur, ada 

beberapa Uma Lulik yang masih berhubungan baik 

leluhur maupun alam. 

Berikut adalah pelaku yang terlibat didalam Uma 

Lulik:  
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1. Bei’ala atau Leluhur  

Ditandai dengan barang-barang miliki nenek moyang 

yang sudah meninggal. Contohnya adalah Kohe Mama. 

Setiap orang dalam Uma Lisan memiliki Kohe Mama 

sehingga ketika dia meninggal Kohe Mamanya akan 

ditaruh didalam Uma Lulik.  

 

 

 

 

 

2. Lia Nain atau Tetua Adat  

Lia-Nain atau dalam bahasa Indonesia bisa 

diterjemahkan sebagai Tetua Adat, mereka yang memiliki 

hak untuk berbicara dalam arti yang lebih luas38. Mereka 

dianggap, dan dalam kenyataanya, memiliki pengetahuan 

yang lebih luas mengenai sejarah Uma Lisan maupun Uma 

Adat, mereka bisa disebut sebagai Juru Kunci. Ada juga 

                                                           
38 Bisa diartikan sebagai juru bicara dari sebuah uma lisan. 

Gambar 76.: Kohe Mama. Perempuan menggunakanya 

sebagai tempat penyimpanan dan laki-laki 

menggunakannya sebagai tempat penyimpanan 

tembakau.                                                                        

Sumber: Google 
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Badaen yang dapat diartikan sebagai tukang, pada 

umumnya seseorang bisa menjadi Badaen maupun Lia-

Nain. Setiap uma Lisan memiliki memiliki Lia-Nain. 

3. Oan no Bei Oan yang dapat berarti anak cucu (anggota 

keluarga) 

4. Makoan, penjaga rumah adat, berasal dari anggota 

keluarga. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Y. R. Chen39, 

Y. L. Lim40, M. H. Wang41 dan C. Y. Chen42 manyimpulkan 

bahwa di Pulau Timor terdapat 6 ethnic group Uma Lulik 

yakni Atoni43, Weimua (orang-orang Timor menyebutnya 

Waimu’a),  Makasae, Mambai (dalam dialek sehari-hari dieja 

Mambae), Bunaq, Kemak dan Bekais, selain itu terdapat satu 

lagi yakni Fataluku, yakni ethnic yang berposisi pada ujung 

Timur pulau Timor.  

                                                           
39 Dept. of Arch. And Interior Design, Cheng Shiu University, Kaohsiung Taiwan  
40 Dept. of Arch., Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Malaysia 
41 Dept. of Arch., National Cheng Khung University, Tainan, Taiwan  
42 Dept. of Arch., National Cheng Khung University, Tainan, Taiwan 
43 Adalah nama, secara umum, untuk orang yang berasal dari ujung barat pulau Timor yakni 
Atambua sampai Kupang (propinsi NTT, masuk wilayah NKRI) dan Oekusi yakni sebuah Enklave 
yang masuk Negara Timor-Leste 
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Setiap ethnic memiliki ciri khasnya bangunan masing-

masing sesuai dengan kondisi iklim pada daerah tersebut. 

Meskipun secara umum ada 7 ethnic tetapi pada setiap 

ethnic memiliki ciri uma lulik yang berbeda-beda. Berikut 

adalah ilustrasi dari rumah tradisional sesuai etnis masing-

masing: 

a. Fataluku Ethnic (Distrik Lospalos) 

           

 

Gambar 77.: Persebaran ethnic group di Pulau Timor                    
Sumber: Google 

Gambar 78: Uma Lulik Ethnic 
Fataluku, Municipio Lospalos   
Sumber: Google 
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b. Waimu’a Ethnic 

 

c. Makasae Ethnic 

 

 

 

Gambar 79: Uma Lulik 
Ethnic Waimua, 
Municipio Lospalos 

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 80: Uma Lulik 
Ethnic Makasae, 
Municipio Baucau, 
Viqueque 

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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d. Mambae Ethnic 

 

e. Bunaq Ethnic 

 

 

 

Gambar 81: Uma Lulik 
Ethnic Mambae,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 82: Uma Lulik 
Ethnic Bunaq,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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f. Kemak Ethnic 

 

 

g. Bekais Ethnic 

 

 

 

Gambar 83: Uma Lulik 
Ethnic Kemak,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 84: Uma Lulik 
Ethnic Bekais,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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h. Atoni Ethnic 

1. Etnis Atoni bagian Barat 

 

 

2. Etnis Atoni bagian Tengah  

 

 

Gambar 85: Uma Lulik 
Etnis Atoni bagian Barat, 
Enklave Oekusi.  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 86: Uma Lulik 
etnis Atoni bagian 
Tengah, Enklave Oekusi.  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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3. Etnis Atoni bagian Timur 

 

Secara garis besar didalam rumah tradisional Timor-Leste terdapat 

2 ruangan yakni: 

- Ruang Utama, merupakan ruang yang dinggap paling suci 

karena menyimpan Kohe Mama serta barang-barang leluhur 

lainnya, ruangan ini biasanya tidak terbuka untuk umum 

dalam arti hanya Lia-Nain yang boleh memasukinya. Ruang 

ini kedudukannya lebih tinggi, bisa juga lebih rendah, dan 

biasanya berposisi di bagian tengah. 

- Ruang umum, ruangan ini pada beberapa etnis tidak ada. 

Ruangan ini bisa dimasuki oleh semua orang.  

Pada proyek ini saya akan menggunakan Uma Lulik dari 

etnis Fataluku sebagai acuan dasar desain. Hal ini dikarenakan 

Gambar 87: Uma Lulik 
etnis Atoni bagian Timur, 
Enklave Oekusi,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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Uma-Lulik Fataluku sering dijadikan sebagai tanda cinderamata 

maupun oleh-oleh. Dasar filosofi dari penggunaan Uma Lulik 

Fataluku sebagai symbol Uma Lulik Nasional adalah karena etnis 

Fataluku merupakan etnis yang pertama kali disinari atau 

mendapat sinar matahari pertama, pada pagi hari tentunya, karena 

berlokasi di ujun timur pulau Timor, Timor-Leste sendiri nama 

aslinya adalah Timor Lorosa’e yang artinya Timor adalah Pulau 

Timor dan Loro adalah Matahari dan Sa’e berarti Naik.  

 

Ciri-ciri Uma Lulik Fataluku adalah: 

 Memiliki bentuk segi empat sama sisi 

 Berbentuk panggun dengan hanya 1 ruang diatas, ruang utama. 

 Ditopang oleh 4 buah tiang 

 Bagian bawah terdapat tempat duduk untuk umum  

Gambar 88: Uma Lulik 
etnis Fataluku, Municipio 
Lospalos,  

Sumber: Google 
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 Beratap tinggi dengan bagian atas atap terdapat beberapa 

ornament semisal ayam, ornament Tali-Metan, ornament pada 

setiap uma lulik di daderah etnis Fataluku sendiri berbeda-beda. 

 Bahan penutup atap menggunakan Tali-Metan 

 Terdapat pintu dan jendela pada setiap sisi bangunan 

                             

             

 

 

 

 

Ruang Umum 

Ruang Utama 

Ornamen pada bagian atas 
atap. Bahannya adalah Tali-
Metan 

Tidak banyak ukiran pada dinding 
bangunan. Lantai menggunakan 
papan kayu yang ditopang oleh 
balok-balok dan pada tiang 
penopang sebelum plat lantai 
terdapat cylinder yang berfungsi 
sebagai penahan naiknya tikus atau 
semacamnya ke dalam bangunan 
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a) Green Building 

Kehidupan dunia berubah cepat begitu pula dengan teknologi yang 

dipakai untuk memudahkan kehidupan. Pada saat ini manusia mencari 

cara guna menggurangi atau memperbaiki keadaan alam karena pada 

saat ini dunia menghadapi sebuah masalah besar yang mengancam 

kehidupan alam, global warming. Dunia arsitektur pun mencari cara untuk 

berkontribusi terhadap penggurangan energy lama yang berkontribusi 

besar terhadap global warming. Salah satu opsi dalam keadaan ini adalah 

penggunaan energi terbarukan. Konsep ini adalah memanfaatkan energy 

atau material sekitar untuk menjalangkan system didalam 

bangunan.contohnya adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai 

cahaya guna menerangi gedung. Peraturan mengenai konsep green 

building sudah ada institusi di Indonesia yang menggaturnya, institusi 

tersebut adalah Green Building Council Indonesia, GBCI, ada dua tahap 

dalam penilaian yakni44: 

- Design Recognation (DR) dan  

- Final Assesment (FA) 

Ada beberapa factor dalam hal penilaian sebuah gedung yakni45: 

1. Apropriate Site Development (ASD) 

2. Energy Efficiency and Conservation (EEC) 

                                                           
44 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 
45 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 



233 
 

3. Water Conservation (WC) 

4. Material Resources and Cycle (MRC) 

5. Indoor Health and Comfort (IHC) 

6. Building Enviroment Management (BEM)  

Berikut adalah klasifikasi kelas penilaian Green Building: 

Kelas % DR SCORE FA SCORE 

Platinum 73 % 56 74 

Gold 57 % 43 58 

Silver  46 % 35 47 

Bronze 35 % 27 35 

 

 

Ringkasan Mengenai tolak ukur dari 6 standar tersebut46: 

1. Apropriate Site Development (ASD) 

a. Area Dasar Hijau 

 Tolak ukur dari Area Dasar Hijau adalah adanya area 

landscape berupa vegetasi (Softcape) yang bebas dari 

struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan taman 

(hardscape) diatas permukaan tanah atau bawah tanah. 

                                                           
46 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 

Tabel 37 : Kelas Penilaian GBCI             

Sumber: Dokumen GBCI 
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 Untuk konstruksi baru, luas areanya adalah 

minimal 10% dari luas total lahan.  

 Untuk renovasi utama (major renovation), luas 

areanya adalah minimal 50% dari ruang terbuka 

yang bebas basement dalam tapak. 

 Area ini memiliki vegetasi mengikuti Permendagri No 1 tahun 

2007 Pasal 13 (2a)47   dengan komposisi 50% lahan tertutupi 

luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, 

perdu setengah pohon, perdu, semak dalam ukuran dewasa, 

dengan jenis tanaman mempertimbangkan Peraturan 

Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Pasal  2.3.1  tentang Kriteria Vegetasi untuk 

Pekarangan. 

b. Pemilihan Tapak 

 Tolak ukur dari pemilihan tapak adalah yang dilengkapi oleh 

sarana dan prasarana berikut: 

                                                           

47 1. Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam 
vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas 
daerah. 

2. Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu: 

1. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, 
ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, 
semak dan tanaman penutup tanah/permukaan; 
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 Jaringan Jalan 

 Jaringan penerangan dan listrik  

 Jaringan drainase  

 STP kawasan  

 System pembuangan sampah 

 System pemadam kebakaran  

 Jaringan fiber optic 

 Danau buatan (minimal 1% luas area) 

 Jalur pejalan kaki kawasan  

 Jalur pemipaan gas  

 Jaringan telpon  

 Jaringan air bersih 

c. Aksesibilitas komunitas 

 Tujuan dari aksesibilitas komunitas adalah untuk 

meningkatkan pembangunan tempat yang telah memiliki 

jaringan sehingga memicu jaringan komunitas serta 

pencapaian penggunaan gedung sehingga mempermudah 

masyarakat dan pengguna gedung dalam menjalangkan 

aktivitas sehari-hari dan menghindari penggunaan 

kendaraan bermotor. 

 Didalam komunitas lokasi proyek setidaknya sudah ada 

minimal 7 fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan 
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utama sejauh 1500 m dari tapak, berikut adalah fasilitas 

yang dimaksud:  

 Bank 

 Taman Umum  

 Parkir Umum (di luar lahan) 

 Warung/took kelontong  

 Gedung serba guna  

 Post keamanan/polisi 

 Tempat idadah  

 Rumah makan  

 Foto kopi umum  

 Fasilitas kesehatan  

 Kantor pos 

 Kantor pemadam kebakaran 

 Terminal/stasiun transportasi umum  

 Perpustakaan  

 Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar 

tapak yang menghubungkannya dengan jalan sekunder 

dan/atau lahan milik orang lain sehingga tersedia akses ke 

minimal tiga fasilitas umum sejauh 300 m jarak pencapaian 

pejalan kaki.  

 Menyediakan fasilitas/akses yang aman, nyaman, dan bebas 

dari perpotongan dengan akses kendaraan bermotor untuk 
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menghubungkan secara langsung bangunan dengan 

bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas umum 

dan/atau dengan stasiun transportasi masal.  

 Membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi 

akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 

10 jam sehari.  

d. Transportasi Umum 

 Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam 

jangkauan 300 m (walking distance) dari gerbang lokasi 

bangunan dengan tidak memperhitungkan panjang jembatan 

penyeberangan dan ramp.  

 Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung 

untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang 

aman dan nyaman dengan mempertimbangkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 mengenai 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan Lampiran 2B.  

e. Fasilitas Pengguna Sepeda  

 Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit 

parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit 

parkir sepeda  

 Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya 

shower sebanyak 1 unit untuk setiap 10 parkir sepeda.  
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f. Lanskape pada Lahan  

 Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang 

bebas dari bangunan taman (hardscape) yang terletak di 

atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. 

Luas area yang diperhitungkan adalah termasuk yang 

tersebut di Prasyarat 1, taman di atas basement, roof 

garden, terrace garden, dan wall garden, dengan 

mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 

5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 

2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan.  

g. Iklim Mikro  

 Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 

heat island pada area atap gedung sehingga nilai albedo 

(daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai dengan 

perhitungan. Atau Menggunakan green roof sebesar 50% 

dari luas atap yang tidak digunakan untuk mechanical 

electrical (ME), dihitung dari luas tajuk.  

 Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 

heat island pada area perkerasan non-atap sehingga nilai 

albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai 

dengan perhitungan.  
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 Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 

utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari 

panas akibat radiasi matahari.  

h. Manajemen air limpasan hujan  

 Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan 

drainase kota dari lokasi bangunan hingga 50%, yang 

dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 

50 mm/hari. 

 Menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan 

beban banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan.  

 Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi 

debit limpasan air hujan.  

2. Efisinesi dan Konservasi Energi 

a. Pemasangan Sub-meter 

 Memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik 

pada setiap kelompok beban dan sistem peralatan, yang 

meliputi:  

 Sistem tata udara  

 Sistem tata cahaya dan kotak kontak  

 Sistem beban lainnya  

b. Perhitungan OTTV 
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 Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan 

SNI 03-6389-2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi 

Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung.  

c. Efisiensi dan Konservasi  

 Menggunakan Energy modelling software untuk menghitung 

konsumsi energi di gedung baseline dan gedung designed. 

Selisih konsumsi energi dari gedung baseline dan designed 

merupakan penghematan. Untuk setiap penghematan 

sebesar 2,5%, yang dimulai dari penurunan energi sebesar 

10% dari gedung baseline, mendapat nilai 1 nilai (wajib 

untuk platinum).  

d. Pencahayaan alami  

 Penggunaaan cahaya alami secara optimal sehingga 

minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja 

mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 300 

lux. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual atau 

dengan software.  

Khusus untuk pusat perbelanjaan, minimal 20% luas lantai 

nonservice mendapatkan intensitas cahaya alami minimal 

sebesar 300 lux.  

e. Ventilasi  



241 
 

 Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang WC, 

tangga, koridor, dan lobi lift, serta melengkapi ruangan 

tersebut dengan ventilasi alami ataupun mekanik.  

f. Pengaruh perubahan iklim 

 Menyerahkan perhitungan pengurangan emisi CO₂ yang 

didapat dari selisih kebutuhan energi antara gedung 

designed dan gedung baseline dengan menggunakan grid 

emission factor yang telah ditetapkan dalam Keputusan DNA 

pada B/277/Dep.III/LH/01/2009. 

g. Energi Terbaru dalam Tapak 

 Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Setiap 

0,5% daya listrik yang dibutuhkan gedung yang dapat 

dipenuhi oleh sumber energi terbarukan mendapatkan 1 nilai 

(sampai maksimal 5 nilai).  

3. Konservasi Air  

a. Pemasangan meteran air 

b. Memantau penggunaan air melalui hitungan dengan Worksheet 

yang disediakan oleh GBCI sehingga dapat mengetahui 

simulasi penggunaan air pada tahap operasi bangunan. 

c. Pengurangan terhadap penggunaan air bersih maka akan 

mengurangi beban komsumsi air bersih dan mengurangi 

keluaaran air limbah 
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d. Penghematan air melalui penggunaan fitur efisiensi air, 

penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buanagn 

dibawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air 

sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 75 % dari total 

pengadaan produk fitur air. 

Alat Keluaran Air  Kapasitas Keluaran Air  

WC Flush Valve  <6 liter/flush  

 
 

WC Flush Tank  <6 liter/flush  
 

Urinal Flush Valve/Peturasan  <4 liter/flush  
 

Keran Wastafel/Lavatory <8 liter/flush  
 

Keran Tembok  <8 liter/flush  
 

Shower <9 liter/flush  
 

 

 

 

e. Daur Ulang Air 

 Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) yang telah 

di daur ulang untuk kebutuhan sistem flushing atau cooling 

tower.  

f. Penampungan Air Hujan  

 Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan 

kapasitas 20% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas atap 

bangunan yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah 

hujan sebesar 50 mm/hari. 

Tabel 38: tabel Penggunaan Air 

Sumber Analisa Pribadi 
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4. Material Resources and Recycle  

a. Refigeran Fundamental  

 Mencegah pemakaian bahan dengan potensi merusak ozon 

yang tinggi,Tidak menggunakan chloro fluoro-carbon (CFC) 

sebagai refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam 

kebakaran. 

b. Material ramah lingkungan  

 Menggunakan material yang memiliki sertifikat sistem 

manajemen lingkungan pada proses produksinya minimal 

bernilai 30% dari total biaya material. Sertifikat dinilai sah 

bila masih berlaku dalam rentang waktu proses pembelian 

dalam konstruksi berjalan.  

5. Kesehatan dan kenyamanan ruang  

a. Pemantauan kadar CO₂ 

 Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu < 2.3 m2 per orang 

dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon dioksida 

(CO2) yang memiliki mekanisme untuk mengatur jumlah 

ventilasi udara luar sehingga konsentrasi CO₂ didalam 

ruangan tidak melebihi 1.000ppm, sensor diletakan 1,5 m 

diatas lantai dekat return air grille atau return air duct. 

b. Kendali asap rokok di lingkungan 

 Memasang tanda “Dilarang Merokok di Seluruh Area 

Gedung” dan tidak menyediakan bangunan/area khusus 
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untuk merokok di dalam gedung. Apabila tersedia, 

bangunan/area merokok di luar gedung, minimal berada 

pada jarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air intake, dan 

bukaan jendela. 

c. Pemandangan keluar gedung  

 Mengurangi kelelahan mata dengan memberikan 

pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual ke 

luar gedung. 

 Apabila 75% dari net lettable area (NLA) menghadap 

langsung ke pemandangan luar yang dibatasi bukaan 

transparan bila ditarik suatu garis lurus. 

d. Kenyamanan visual  

 Mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat 

pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi 

mata. 

 Menggunakan lampu dengan iluminansi (tingkat 

pencahayaan) ruangan sesuai dengan SNI 03-6197-2011 

tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan.  

e. Kenyamanan termal  

 Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara 

umum pada suhu 250 ̊C dan kelembaban relatif 60%. 

f. Tingkat kebisingan 
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 Tingkat kebisingan pada 90% dari nett lettable area (NLA) 

tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI 03-6386-2000 

tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung 

dalam Bangunan Gedung dan Perumahan (kriteria desain 

yang direkomendasikan). 

6. Building Enviroment Management  

a. Dasar pengelolaan sampah  

 Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan 

mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga (UU 

No. 18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organik, anorganik, 

dan B3. 

b. Polusi dan aktivitas konstruksi  

 Mendorong pengurangan sampah yang dibawa ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) dan polusi dari proses konstruksi, 

yakni dengan cara: 

 Limbah padat, dengan menyediakan area pengumpulan, 

pemisahan, dan sistem pencatatan. Pencatatan 

dibedakan berdasarkan limbah padat yang dibuang ke 

TPA, digunakan kembali, dan didaur ulang oleh pihak 

ketiga 

 Limbah cair, dengan menjaga kualitas seluruh buangan 

air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak 

mencemari drainase kota.  
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5.1.2. Studi Preseden 

A. GEDUNG MENTERI KANTOR KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

Keterangan bangunan: 

1. Nama bangunan  : Gedung Kementerian Pekerjaan 

Umum dan    Perumahan   Rakyat Republik Indonesia. 

2. Lokasi   : Jalan Pattimura No. 20, Jakarta 

Selatan  

3. Karakteristik Bangunan : Gedung Menteri yang terdiri dari 17 

lantai dengan 1 semi basement, gedung Parkir 12 lantai dengan 

1 semi basement. 

  

Gambar 89: Gedung Menteri 

Kantor Kementerian PU-PR. 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gedung kementerian PU-PR Jakarta ini merupakan salah satu 

gedung dengan konsep green building di Indonesia yang mendapatkan 

predikat Green Building dengan peringkat platinum.  

Gedung ini dibangun dengan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan yakni: 

 Menerapkan pembangunan di kawasan berkepadatan 

tinggi  

 RTH yang luas sesuai dengan standar green building 

Indonesia pada bagian 1 tentang pemanfaatan lahan dan 

persentase luas ruang terbuka hijau. 

 Pembatasan terhadap sirkulasi kendaraan bermotor, 

karena akan berpengaruh terhadap peningkatan gas CO₂ 

pada area bangunan. 

 Menginterkoneksikan jalur pejalan kaki didalam site.  

Lantai Atap  
Lantai 17 

Lantai 16 

Lantai 15 

Lantai 14 

Lantai 13 

Lantai 12 

Lantai 11 

Lantai 10  
Lantai 9  
Lantai 8 

Lantai 7 

Lantai 6 

Lantai 5 

Lantai 4 

Lantai 3 

Lantai 2 

Lantai 1 

Semi Basement 

Gambar 90 : Potongan 

Gedung Menteri 

Sumber: Biro Umum 

Kementerian PU-PR 



248 
 

 Sistem MEP yang terintegrasi didalam site  

 

 

 Mengaplikasikan sistem zero run off yajni meminimalkan 

buangan air hujan maupun air bekas wastafel, air 

tersebut didaur ulang dan digunakan  kembali untuk 

menyirami tanaman dan flush toilet. 

 

 

 

Gambar 91: sistem MEP didalam site.  

Sumber: Biro Umum Kantor Pusat Kementerian PU-PR 

Gambar 92: diagram daur ulang air mengunakan sistem Grey Water 

system 

Sumber: Biro Umum Kantor Pusat PU-PR 
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 Pengelolaan sampah yang terorganisasi, menggunakan 

sistem Recycle Reduse and Reuse. 

 Eco Friendly, pemilihan material secara tepat. 

 Penggunaan sunshading berupa ACP yang dipadukan 

dengan material kaca yang memungkinkan masuknya 

cahaya didalam gedung yang dimanfaatkan sebagai 

pencahaya alami. 

Bentuk tata ruang dalam kantor ini mengadopsi 2 bentuk 

yakni ruang kantor gabungan untuk staff dan kepala departemen 

dan ruang kantor tertutup dimana dikhususkan untuk pimpinan 

yang memiliki ruang dengan besaran dan spesifikasi yang telah 

ditentukan oleh peraturan menteri. Selain itu terdapat pembagian 

jalur sirkulasi antar top manager, yang merupakan menteri dan 

wakil menteri, dengan middle manager beserta struktur 

dibawahnya. Pembagian sirkulasi gedung ini memungkinkan top 

manager dapat mengakses ruang kerjanya dengan tanpa harus 

melalui zona middle manager dan strukur dibawahnya.  

B. BANK INDONESIA SURAKARTA 

Keterangan Bangunan: 

 Letak  : Solo 

 Fungsi : Bank, Kantor Pelayanan  
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 Arsitek : Dpl. Ing. Han Awal, IAI 

 

Bangunan kantor Bank Bi Solo ini merupakan bangunan post 

modern neo vernacular yang didesain mengangkat nilai tradisional 

jawa sebagai acuan dasar ini terlihat dari desain entrance kaca 

yang menganalogikan pendopo pada rumah adat jawa. Berikut 

adalah ciri-ciri bangunan: 

 Menggunakan kaca agar tidak terkesan angkuh dengan 

lingkungan sekitar dan mendapatkan pencahayaan alami. 

 Unsur Modern : keberanian desain perancangan untuk 

mendesain sebuah gedung yang iramanya berbeda dengan 

gedung sekitar 

 Desain modern nampak pada fasad, penggunaan/ pemilihan 

bahan bangunan 

 Mengemas arsitektur local pendopo dalam bentuk yang lebih 

modern.  

Terdapat 7 filosofi yang dipakai dalam merancan kantor ini yakni: 
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1. Plaza as an urban festive, Kantor BI memberi ruang untuk warga 

agar tetap mengetahui sejarah bangunan dan memberi ruang untuk 

kegiatan budaya. 

2. Keeping the trees as the living heritage, Penempatan pohon 

beringin dan pohon sawo kecik.  

3. Humanizing the city, Pagar hijau berupa dinding rumput untuk 

menghijaukan dan memanusia-wikan kota Solo.  

4. Blending the site, menciptakan tempat sebagai penyatu antara dua 

site yang menghubungkan kedua kompleks dari BI 

5. Contras by Harmony, bangunan modern yang dirancang agar tetap 

berdampingan dengan gedung Bi yang lama peninggalan Belanda. 

6. Green Building, Pemakaian energi matahari, mendaur ulang air 

limbah,  lingkungan hijau, halamannya terbuka,  

7. Reinventing the pendopo, memperbaharui pendopo sebagai bentuk 

ruang penerima. 

             

 

 

Gambar 93: view pohong beringin                       

Sumber: google maps 

Gambar 94: ornament interior                       

Sumber: google maps 
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5.1.3. Penerapan Teori Tema Desain 

A. Neo-Vernakular  

Penerapan konsep Neo-Vernakular pada bangunan ini melalui 2 bagian 

yakni: 

1.  Pengolahan Ruang  

Seperti diketahui didalam sebuah Uma Lulik terdapat 2 ruang 

yakni Ruang Utama dan Ruang Umum. Berikut adalah 

penerapannya: 

o  Ruang Utama akan diidentifikasikan atau akan 

diterjemahkan sebagai Zona Ruang Top Managerial, karena 

sebagimana fungsi Ruang Utama pada uma lulik, tempat 

pertemuan para Lia Nain guna membahas tentang seluruh 

kehidupan tradisional sebuah Uma Lisan, begitu pula 

Gambar 95: ornament pada kaca                        

Sumber: google maps 
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dengan fungsi ruang Top Manager yang memiliki tugas 

untuk merumuskan dan mengambil keputusan terkait 

seluruh pekerjaan pekerjaan umum, transportasi dan 

komunikasi di Timor-Leste. 

o Ruang Umum, Ruang Umum pada Sebuah Uma Lulik akan 

diterapkan sebagai zona Ruang Middle Manager, Lower 

Manager serta Administratif. 

o Pada Uma Lulik yang berada pada bagian Timur pulau 

Timor (Uma Lulik Fataluku, Waimua) hanya terdapat 2 

ruangan, seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi pada 

uma lulik yang berada pada bagian Barat Pulau Timor (Uma 

Lulik, Mambae, Kemak, Bunak dan Atoni) ada tambahan 

ruang yang biasanya disebut Nahe Biti Fatin, berposisi diluar 

bangunan biasanya terdapat didepan Uma Lulik. Ruang ini 

berfungsi sebagai tempat pertemuan antara Lia Nain dari 

sebuah Uma Lisan dengan Uma Lisan lainnya. Karena 

bentuk dasar mengambil dari Uma Lulik Fataluku yang 

berada pada bagian Timur maka sebagai bentuk akomodasi 

terhadap Uma Lulik yang berada pada bagian Barat maka 

Ruang Nahe Biti Fatin akan dimasukan juga didalam kantor 

ini dan diterjemahkan sebagai ruang Pelayanan Publik 

karena merupakan tempat pertemuan antara masyarakat 

dan para pekerja atau staff Kementerian PUTK.  
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2. Ornamentasi 

Ornamen yang akan dimasukan didalam bangunan ini selain 

dari uma lulik sendiri adalah kain tradisional yang disebut Tais.  

 

B. Green Building 

Ada beberapa aspek yang akan diterapkan kedalam bangunan sesuai 

dengan tema desain, diantaranya adalah Apropriate Site Development, 

Energy Efficiency and Conservation dan Kesehatan dan Kenyamanan 

dalam ruang.  

 

Gambar 96: Nahe Biti Fatin, ruang ini 

biasanya terdapat dibagian depan 

bangunan, bentuknya bisa persegi 

empat maupun oval, lantainya lebih 

tinggi dua anak tangga dan biasanya 

terdapat sebuah monument berupa 

kayu yang berada ditengahnya.      

Sumber: google  

Gambar 97: Tais merupakan 

salah satu kekayan tradisional 

Timor-Leste yang masih terjaga 

sampai sekarang. Tais memiliki 

nilai yang sangat tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari 

masyarakat Timor-Leste.                                          

Sumber: google  
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I. APROPRIATE SITE BUILDING 

a. Area Dasar Hijau 

Akan ada area terbuka yang tidak diganggu oleh 

struktur bangunan yang akan diisi oleh tanaman berupa 

rumput, bamboo, pohon kelap.  

b. Pemilihan Tapak 

Pada tapak yang telah di tentukan oleh Kementerian 

PUTK Timor-Leste, pada lokasi tersebut terdepat 

berbagai kantor pemerintahan dan sarana dan prasarana 

sebagai berikut: 

o Lokasi diapit oleh jalan Avenida de Colmera, Jalan 

Mouzinho de Albuquerque dan Jalan Rua de 

Justiça. 

o Terdapat system drainase yang berada di 

seberang jalan dengan lebar 4 meter dan kedalam 

2 meter. 

o Terakses oleh jaringan listrik dari EDTL Dili dan 

jaringan telepon yang disediakan oleh Timor 

Telcom sebagai provider komunikasi untuk seluruh 

Kantor pemenrintahan. 

o Terdapat jaringan air bersih yang dialiri oleh SAS 

de Dili 
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c. Terdapat beberapa fasilitas umum disekitar lokasi 

yakni: 

 Halte angkutan umum 

 Tempat Ibadah, Katedral de Dili 

 Klinik, Clinica de Dr. Jaime dan Clinica de Dr. Rui  

 Ada beberapa toko/warung kelontong disekitar 

lokasi 

 Parkir umum, berada di sepanjan jalan Avenida de 

Jacinto Candido 

 Kantor Polisi, Comando da Unidade Batalhao 

Ordem Publica 

 Kantor Pemadam Kebakaran, Bombeiros de 

Timor-Leste 

d. Transportasi Umum, 

 Akan disediakan jalur pejalan kaki yang terintegrasi 

didalam tapak dan tersambung dengan Halte di 

bagian depan tapak.  

 Penyediaan bus untuk mengangkut staff. 

e. Landscape pada lahan 

 Penyedaan lahan pada tapak bangunan yang akan 

dijadikan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas 

lahan. 

f. Iklim Makro  
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 Pemanfaatan roof top sebagai green garden sebesar 

50% dari total luas atap. 

 Area pejalan kaki di dalam tapak akan dilindungi oleh 

penutuk atas yang akan memanfaatkan tanaman 

rambat. 

g. Managemen Air Limpasan Hujan 

 Menggurangi pembuangan air hujan ke drainase kota. 

 Air hujan yang tertampung akan diolah kembali dan 

digunakan untuk aktivitas servise berupa toilet dan 

penyiraman tanaman. 

II. Energy Efficiency and Conservation 

a. Pemasangan Sub-meter 

 Akan dipasangkan meteran guna menghitun 

kebutuhan energy didalam bangunan, meteran 

tersebut akan dipasang pada jaringan lampu didalam 

kanto sebanyak 1 unit, lampu luar bangunan 1 unit, 

pada area lift akan dipasang 1 unit dan untuk 

kebutuhan pengoperasian AC akan dipasang 1 unit. 

 Melakukan perhitungan OOTV. 

b. Melakukan pemeriksaan dan pendataan rutin mengenai 

penggunaan enrgi melalui pengisian worksheet yang disediakan 

oleh GBCI. 
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c. Penggunaan kaca pada area dinding guna memasukan cahaya 

kedalam ruangan  

d. Ventilasi bangunan akan menggunakan bantuan AC pada area 

kerja dan pada area tangga darurat dan koridor tidak akan 

menggunakan AC. 

e. Energy terbarukan dalam tapak adalah penggunaan solar panel 

pada lampu jalan didalam tapak sehingga lampu-lampu tersebut 

tidak akan tergantung pada energy listrik dari EDTL namun lebih 

menggandakan sinar matahari. 

III. Water Conservation. 

a) Pemasangan meteran air pada bangunan guna memantau 

penggunaan air selama jam operasional kantor 

b) Melalui pemasangan meteran air maka kebutuhan air akan 

dapat dihitung  

c) Mengurangi penggunaan air sebijak mungkin  

d) Memasang fitur-fitur yang dapat membantu mengurangi 

penggunaan air semisal urinoir berlaser. 

e) Air hasil penggunaan wastafel dan pantry akan didaur ulang 

f) Penampungan air hujan, penjelasan RAIN WATER 

HARVESTING 

g) Efisiensi penggunaan air lanskap  
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IV. Material Resources and Cycle  

a. Penggunaan material bekas semisal keramik bekas yang bias 

dimanfaatkan untuk pembuatan mozaik pada lantai.  

b. Penggunaan material ramah lingkungan 

c. Dalam pelaksaan proyek kayu yang akan digunakan adalah 

kayu yang bersertifikat, bahan kayu tersebut akan digunakan 

pada interior bangunan. 

d. Penggunaan material prefabrikasi guna meminimalkan sampah 

sisa konstruksi, beberapa material prefabrikasi yang akan 

digunakan adalah kusen pintu dan jendela, dinding precast, plat 

metaldeck. 

e. Menggunakan material berISO, berikut adalah daftarnya Beton 

(Disuplay oleh Ready Mix Nasional), besi yang disupaly oleh 

vendor local, panel gypsum dan Accoustic panel oleh Knauf, 

Cat baik oleh Jatun maupun ICI dan untuk bagian sanitasi akan 

dipercaya menggunakan produk TOTO. 

V. Indoor Health and Comfort 

a. Introduksi udara luar melalui desain bangunan yang 

memampukan terjadinya cross ventilation. 

b. Pemantauan kadar CO2 didalam bangunan melalui sensor gas 

CO2. 
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c. Melarang aktivitas merokok didalam gedung termasuk di areal 

kantor. Akan di tempelkan papan “DILARANG MEROKOK” 

pada tempat yang memungkinkan orang untuk melihat. 

d. Polutan kimia, pemilihan material bangunan akan diawasi oleh 

pihak GBCI. 

e. Pemandangan keluar gedung, mengkondisikan ruang kantor 

yang terkoneksi secara visual dengan ruang luar guna 

menggurangi kelelahan mata pada saat bekerja dengan cara 

mendapat view terhadap ruang luar. 

f. Menjaga kenyaman ruang dalam bangunan dengan 

merencanakan kondisi termal ruangan yang sesuai dengan 

dengan kebutuhan normal manusia yang berada pada suhu 

25 ̊C dan kelembaban yang relative pada angka 60%. 

g. Penanganan terhadap kebisingan pada area kantor adalah 

dengan cara memberi tanaman pada area yang menjadi potensi 

kebisingan serta pemasangan double glass windows serta 

memberi selimut dinding pada dinding bangunan sehingga 

kebisingan dapat dikurangi. 

VI. Building Enviroment Manajement  

a. Dasar pengelolaan sampah 

  Pengelolaan sampah pada bangunan adalah dengan 

cara melakukan pemisahan terhadap sampah organic 

dan non organic, setelah itu sampah organic akan 
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diolah menjadi pupuk dan hasil linnya dan sampah 

non organic akan didaur ulang, pada proses ini akan 

melibatkan pihak ketiga semisal pengrajin. 

b. Melibatkan team dari Green Building Council Indonesia guna 

memantau proyek pembangunan mengingat di Timor-Leste 

belum adanya Institusi sejenis. 

c. Polusi dan aktivitas konstruksi  

 Setelah proses konstruksi sampah-sampah konstruksi 

akan dibilah dan dimanfaatkan kembali contoh sisa 

keramik akan digunakan kembali untuk konstruksi 

area pejalan kaki.  

 Sampah lain semisal besi bekas dapat dijual kembali 

pada pengumpul besi bekas maupun kepada 

pengrajing besi yang akan diolah menjadi barang-

barang bernilai semisal parang, cangkul dan lain 

sebagainya. 

5.2. Fokus Kajian dan Teori Permasalahan Dominan  

5.2.1. Latar Belakang 

Kantor Kementerian PUTK Dili Timor-Leste saat ini menghadapi 2 

masalah utama yakni: 

 Kekurangan ruang kantor sehingga menyebabkan unit kerja 

kementerian bekerja di beberapa tempat terpisah,  
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 Zonasi dan sirkulasi ruang kerja yang tidak tertata rapi akibat dari 

penyesuaian unit kerja dengan kondisi ruang kantor yang ada saat 

ini.  

5.2.2 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan  

Kekurangan ruang kerja direspon dengan melakukan studi 

terhadap kebutuhan ruang melalui survey pengguna gedung, aktivitas 

serta jumlah pelaku yang menggunakannya, selain itu sifat dari pengguna 

dan aktivitas menentukan seberapa besar ruangan yang dibutuhkan 

sesuai kedudukan dan jabatan. Dalam peraturan Menteri sesuai yang 

sudah dijabarkan di BAB 2 maka akan diikuti dengan penentuan 

kebutuhan serta dimensi ruang sesuai dengan studi pelaku dan aktivitas 

menyesuaikan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PU 

Republik Indonesia.  

A. Ruang  

1. Organisasi Ruang  

Menurut DK. Ching (2007)48 hubungan spasial antara satu 

ruang dengan ruang lainnya dapat terjadi dengan cara yang 

paling dasar yakni sebagai berikut: 

a. Ruang dalam Ruang, sebuah ruangan dapat berada 

didalam suatu ruangan lainnya yang berdimensi lebih 

besar. 

                                                           
48 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
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b. Ruang-ruang Yang Saling Mengunci, adalah area sebuah 

ruang yang menumpuk didalam satu ruang. 

c. Ruang-Ruang Yang Berdekatan, dua ruang dapat 

bersentuhan satu sama lain ataupun memiliki satu garis 

batas bersama.  

d. Ruang-Ruang Yang Dihubungkan Dengan Sebuah 

Ruang Bersama, yakni adanya sebuah ruang perantara 

yang menghubungkan dua buah ruang. 

2. Berikut adalah jenis-jenis organisasi ruang49:  

 Organisasi Terpusat 

 

 Organisasi Linear  

 

 Organisasi Radial 

                                                           
49 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 

Adanya sebuah ruang sentral yang paling 

dominan dimana terdapat beberapa ruang 

sekunder di sekitar atau mengelilingi dalam 

kelompok tersebut 

Ruang-ruang dalam suatu kelompok 

disusun sejajar atau segaris  
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 Organisasi Cluster 

 

 Organisasi Grid  

 

 

3. Tata Ruang Kantor  

Tata ruang atau dalam bahasa universal yakni bahasa 

Inggris disebut Office Layout adalah pengaturan ruang kerja, 

perabotan dan hal lainnya terkait dengan sebuah pekerjaan. 

Pengolahan ruang didalam suatu bangunan diolah atau disusun 

sesuai dengan pola pekerjaan ataupun aliran pekerjaan yang 

terjadi didalam sebuah kantor, dengan ini diharapkan meningkatkan 

produktivitas para penggunan kantor.  

Sebuah  ruang menjadi pusat dari 

organisasi-organisasi linear ruang yang 

berkembang segaris.  

Sekelompok ruang yang yang berada pada 

suatu tempat dengan ciri yang berbeda 

tetapi disatukan oleh suatu ciri atau 

hubungan visual. 

Adalah ruang-ruang yang diatur didalam 

sebuah grid organisasi atau rangka kerja 

tiga dimensi.  
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Terdapat beberapa poin lebih dalam perencanaan pola 

ruang yang baik yakni: 

 Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga 

 Melancarkan proses pekerjaan  

 Pemakaian ruang yang efisien  

 Keamanan dan kenyaman yang terjamin karena masing-

masing pekerjaan memiliki ruangnya sendiri 

Ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai tata 

ruang didalam suatu kantor yakni: 

 Littlefield and Peterson (1958)  mengartikan tata ruang 

sebagai penyusunan peralatan kerja dan perlengkapan kerja 

pada luas lantai sesuai perhitungan 

 Gustafsson (2002) memberikan definisi dengan mengatakan 

bahwa penataan ruang kerja akan mempengaruhi kinerja 

dan kedinamisan pada kantor atau tempat bekerja tersebut. 

 Ida Nuraida (2007) menyatakan bahwa tata ruang kantor 

adalah cara menyusun ruang kantor beserta alat-alat 

perlengkapan dalam suatu ruang.  

Dari beberapa macam definisi yang disebutkan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kerja adalah menyusun 

pola ruangan dan peralatan  yang sesuai dengan alur aktivitas 

sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih dimanis, efisein 

dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kantor.  
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4. Asas Tata Ruang Kantor 

Menurut Richard Muther (1955) terdapat 4 asas tata ruang 

kantor yakni:  

a. Asas jarak terpendek, yakni pengelolaan tata ruang yang 

memungkinkan proses penyelengaraan suatu pekerjaan 

dapat dilakukan dengan jarak tempuh yang singkat. 

b. Asas rangkaian, yakni asas yang menempatkan 

penggunan dan peralatan kantor sesuai alur atau 

rangkaian penyelesaian suatu pekerjaan maupun hirarkie 

didalam sebuah kantor.  

c. Asas perubahan susunan ruang kerja, yakni penyusunan 

kembali ruang kantor sewaktu terjadi organisasi maupun 

pengunaan kembali ruang oleh pengunan lainnya.  

d. Asas penggunaan segenap ruang, yakni pengunaan 

ruang yang ada secara maksimal.  

5. Bentuk Tata Ruang Kantor  

Terdapat tiga bentuk yakni: 

a. Ruang Kantor Terbuka, yakni keadaan dimana ruang 

kerja pimpinan dan pegawai bekerja pada suatu ruang 

terbuka tanpa ada pemisah 

b. Ruang Kantor Tertutup, adalah keadaan ruang kerja 

dimana terdapat pemisahan antar ruang kerja menurut 
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tiap seksi didalam karyawan dan pemisahan ruang kerja 

terhadap pimpinan.  

c. Ruang Kantor Gabungan, adalah keadaan ruang kantor 

dimana terjadi kombinasi antara Ruang Kantor Tertutup 

dan Ruang kantor Terbuka, dimana semua staf dalam 

satu seksi ditempatkan pada sebuah ruang terbuka 

sedangkan pimpinan seksi ditempatkan didalam sebuah 

ruang terpisah.  

 

B. Sirkulasi  

DK. Ching mengartikan sirkulasi sebagai “Kita mengalami 

suatu ruang dealam kaitannya dengan dari mana asal kita 

bergerak dan akan kemana arah kita mengantisipasi tujuan 

kita”50. Jadi sirkulasi merupakan suatu keadaan dimana kita 

bergerak dari suatu ruang melalui sebuah ruang ke ruang 

lainnya.  

Ada 5 elemen51 dalam sirkulasi yakni: 

1. Pencapaian, terdapat beberapa elemen pencapaian 

yakni: 

o Frontal, yakni sebuah pencapaian dimana 

pencapaian langsun menhadap ke pintu masuk 

sebuah ruangan atau bangunan. 

                                                           
50 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
51 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
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o Tidak Langsun, adalah sebuah pencapain 

terhadap suatu lokasi dengan cara tidak langsun 

meskipun letak dah arahnya sejajar atau segaris.  

o Spiral, yakni sebuah cara untuk melamakan atau 

membuat lama suatu pencapaian terhadap ruang 

dengan design ruang akses secara spiral.  

2. Pintu masuk, terdapat beberapa ciri pintu masuk sebuah 

ruang yakni:  

 Area masuk dapat ditegaskan tanpa harus 

ada sebuah sekat, suatu area dapat 

ditegaskan dengan menaikan permukaan 

sehingga membentuk ruang sendiri tanpa 

pintu atau pembatas fisik.  

 Ketika ada sekat antar 2 ruang maka 

diperlukan sebuah ruang untuk akses 

sebagai pintu sehingga terbuatlah sebuah 

lubang pada dinding yang sianggap 

sebagai pintu.  

3. Hubungan-Hubungan Jalur Ruang, terdapat beberapa 

jenis yakni: 

a.  Melewati Ruang, yakni memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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 Integritas dari setiap ruangan yang ada 

tetap terjaga 

 Bentuk jalur akses yang tidak kaku atau 

fleksibel 

 Ruang-ruang yang terdapat diantara dua 

ruangan dapat dijadikan sebagai ruang 

penghubung.  

 

 

 

b. Jalur Penghubung menembusi sebuah ruang, 

memiliki ciri-ciri dimana terdapat sebuah ruangan 

yang berada ditengah jalur penghubung sehingga 

ruangan tersebut ditembusi atau dimasuki.  

 

 

 

c. Menghilang Didalam Ruang, dimana jalur akses dalah 

hasil dari lokasi ruang tujuan akhir. Selain itu jalur 

Gambar 98: Ilustrasi Melewati ruang                       

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur 

Bentuk, Ruang dan Tatanan 

Gambar 99: Ilustrasi menembusi  ruang                       

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, 

Ruang dan Tatanan 
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yang digunakan dapat dimasuki secara simbolis 

maupun secara fungsional.  

 

 

4. Bentuk Ruang Sirkulasi, bentuk ruang sirkulasi bisa 

berupa koridor, aula, galeri, tangga dan kamar-kamar. 

Berikut beberapa ciri bentuk ruang sirkulasi: 

o Tertutup 

o Terbuka pada satu sisi dan  

o Terbuka pada dua sisi.  

5. Konfigurasi jalur, ada 5 pola konfigurasi jalan yakni: 

a. Polas sirkulasi linear, yakni ciri sirkulasi yang bisa 

berupa satu atau dua arah, jalur ini bisa terpotong-

potong ataupun bisa bersimpangan maupun 

bercabang. 

 

 

 

Gambar 10: Ilustrasi menghilang didalam ruang                                         

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 101: Ilustrasi pola sirkulasi linear                                    

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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b. Pola Sirkulasi radial, yakni sebuah pola sirkulasi yang 

memiliki satu titik pusat  dengan beberapa jalur linear 

yang menyebar keluar.  

 

 

 

c. Pola Sirkulasi Jaringan, pola sirkulasi ini memiliki ciri-

ciri: garis-garis sirkulasi yang mengembang dan 

menghubungkan titik-titik dari segala arah.  

 

 

  

d. Pola Sirkulasi Grid, yakni pola sirkulasi yang 

menghubungkan segala arah dengan garis lurus yang 

memanjan dan membentang, sehingga  seluruh ruang 

dalam suatu bangunan dapat terakses. 

Gambar 102: Ilustrasi pola sirkulasi radial                                  

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 103: Ilustrasi pola sirkulasi jaringan                                  

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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e. Pola Sirkulasi Spiral, pola sirkulasi ini dimana akses 

dari satu titik ke titik yang lain hanya ada satu namun 

pencapainnya dibuat mengelilingi titik akhir.  

 

Terdapat beberapa bentuk pola sirkulasi52 yang menghubungkan 

antara satu ruang dengan ruang lainnya, diantaranya adalah: 

i. Pola Sirkulasi Direct, yakni pola sirkulasi yang 

pencapaiannya mengarah langsun kepada tujuan akhir. 

Pola sirkulasi ini memberi akses visual yang jelas 

terhadap tujuan akhir.  

ii. Pola Sirkulasi Curvelinear, yakni keadaan sirkulasi 

dimana pencapaian suatu tujuan dilakukan dengan cara 

                                                           
52 E-Jurnal Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Teori Sirkulasi. Diakses pada tanggal 2 September 
2016 

Gambar 104: Ilustrasi pola sirkulasi grid                                 

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 105: Ilustrasi pola sirkulasi spiral                                

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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berliku-liku namun hanya terdapat satu tujuan akhir, 

proses ini menyebabkan akses visual yang tidak jelas 

terhadap tujuan akhir.  

iii. Pola Sirkulasi Erratic, yakni suatu pola sirkulasi yang 

terpatah-patah sehingga bisa terjadi adanya ruang-ruang 

kejutan. 

iv. Pola Sirkulasi Interrupted, yakni pola sirkulasi yang 

sengaja diputus pada beberapa bagian.  

v. Pola Sirkulasi Looping, merupakan suatu keadaan 

dimana akses visual secara sengaja disamarkan dengan 

memberi kesan apa adanya.  

vi. Pola sirkulasi Distraction, yakni suatu pola sirkulasi yang 

mana akses visual dari suatu tempat ke tempat tujuan 

dengan sengaja di kacaukan oleh objek-objek 

pendukung, semisal patung, lemari atau semacamnya 

sehingga akses visual hanya dapat ditempuh seiring 

dengan pencapaiannya.  

vii. Pola Sirkulasi Obscure yakni suatu pola sirkulasi yang 

pencapaiannya disembunyikan dari jangkauan umum, 

sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat 

mengakses area sirkulasi tersebut.  
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viii. Pola Sirkulasi Diverging, merupakan suatu ciri sirkulasi 

dimana sebuah sirkulasi terdapat cabang sehingga akses 

fisik dan visual menjadi tidak jelas.  

5.2.3. Studi Preseden 

1. Ministerio de Obras Publicas (Kementerian Pekerjaan Umum)  

Chile 

Didesain oleh konsultan Teodoro Fernandez Arquitectos, luas area 

adalah 10000 sqm.  

    

Pembangunan gedung ini adalah untuk optimalisasi pekerjaan 

kementerian karena gedung lama kementerian sudah tidak layak untuk 

digunakan. Tujuan pembangunannya adalah untuk optimalisasi pekerjaan 

kementerian melalui gedung yang fungsional baik secara aksesibilitas 

maupun zonasi. 

Desain gedung yang memiliki bukaan cukup dengan penggunaan 

kaca memungkinkan adanya akses visual terhadap ruang luar ini 

berfungsi sebagai rekreasi terhadapa mata manusia setelah bekerja, 

Gambar 106: Gedung kementerian 

Pekerjaan Umum Chile.               

Sumber: 

http://www.archdaily.com/176126/m

optt-building-in-la-serena-teodoro-

fernandez-arquitectos 
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salah satu aspek green building. Pada gedung ini hampir pada setiap 

dinding luarnya menggunakan kaca.  

 

          

Desain masa bangunan yang memungkinkan setiap departemen 

dapat memiliki areanya sendiri, dengan begitu setiap departemen dapat 

bekerja secara terpisah namun tetap berada didalam satu gedung. Ide 

desain seperti ini dapat dapat diterapkan dalam desain kantor 

kementerian PUTK Timor-Leste, karena dalam kementerian ini terdapat 

beberapa kelompok kerja yang memiliki sifat aktivitas sendiri namun tetap 

Gambar 107: Adanya akses visual yang jelas 

antara ruang luar dan ruang dalam.              

Sumber: 

http://www.archdaily.com/176126/moptt-

building-in-la-serena-teodoro-fernandez-

arquitectos 

Gambar 108: Pembagian Zona pada setiap kelompok aktivitas                                                         

Sumber: http://www.archdaily.com/176126/moptt-building-in-la-

serena-teodoro-fernandez-arquitectos 



276 
 

didalam satu gedung maka dengan pembagian semacam ini dapat 

diakomodir dalam desain kantor kementerian PUTK. 

 

 

 

 

Interior bangunan yang sederhana namum fungsionalis, perpaduan 

warna krem dengan putih pada langit-langit adalah untuk mengurangi 

kesilauan yang terjadi akibat banyaknya bukaan. 

5.2.4. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

A. Zonasi Ruang  

 Pembagian Zona Ruang  

Zona ruang kerja dibagi sesuai dengan kelompok aktivitas, dimana 

setiap kelompok aktivitas akan disediakan zonanya masing-

masing. Zona ruang dapat dibagi secara vertical maupun secara 

horizontal. Pembagian vertical yakni pembagian zona ruang per 

Gambar 109: adanya akses langsun dengan tipe terbuka pada satu 

sisi seperti ini memampukan pemanfaatan cahaya alami sebagai 

penerangan. Selain itu terciptanya keamanan terhadap ruang 

diujung karena adanya visual secara langsun.                                         

Sumber: http://www.archdaily.com/176126/moptt-building-in-la-

serena-teodoro-fernandez-arquitectos 
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lantai dan pembagian horizontal yakni pembagian zona ruang 

pada sebuah lantai bangunan yang dapat terdiri oleh dua 

kelompok aktivitas.  Berikut adalah pembagiannya: 

 Zona Top Manager, terdiri dari kompartement Menteri 

dan Wakil Menteri beserta seluruh staff pendukung yakni:  

Menteri, Wakil Menteri 

Ruang Kerja, Situation Room, Ruang Tunggu, Ruang Tamu 

R. Rapat Internal, R. Rapat Utama, R. Simpan, R. Server, 

R. Istirahat Menteri, R. Makan + Pantry, Toilet, Janitor 

Sekretaris, Agendaris, Ajudan  

R. Kerja, Ruang simpang, Toilet 

Advissors/Staff Khusus (Grau 7, Esselon 1A)  

Ruang Kerja, R. Rapat, R. Tunggu, R. Tamu, R. Toilet, R. 

Istirahat , R. Makan + pantry.  

Sekretaris 

Ruang Kerja, Ruang Simpan 

Chefe Gabinete (Kepala Tata Usaha, Grau , Esselon 3) 

Ruang Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Tunggu, R. Istirahat, 

Toilet Chefe Gabinete, Toilet Staff, Janitor 

Sekretaris, Staff 

Ruang kerja 

Kepala Protokol, staff 

Ruang Kerja, Ruang Server, Ruang simpang, Ruang 

makan, Ruang fotokopi 

R. Asessor Tecnico 

(Grau 6, Esselon IB) 

Ruang kerja 
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Sekretaris, Staff 

Ruang kerja, Ruang Server, Ruang simpang, lobby menteri  

 

 

 

a. Kapasitas  

Ruangan dalam zona ini berkapasitas besar 

meskipun penggunanya hanya sedikit, karena 

zona ini merupakan zona eksklusif, merupakan 

ruang kerja anggota cabinet yang termasuk dalam 

ring satu. Ruang-ruang disini harus mencerminkan 

kekuasaan, eksklusivitas, kewibawaan dan 

kemewahan.  

b. Intensitas  

Pergerakan didalam zona ini tidak terlalu intens 

karena dipengaruhi oleh aktivitas pengguna. 

 Zona Middle Managerial, terdiri dari compartment 

Direktur Jendral dan Direktur Umum: 

Direktur Jendral (Grau 7, Esselon IA) 

Ruang kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Tunggu, R. Simpan  

R. Istrirahat, Toilet, R. makan + pantry  

Sekretaris Staff penunjang 

Ruang kerja, Ruang simpang/arsip, Ruang server 

R. Direktorat Umum (Grau 5, Esselon IIA) 

Tabel 39: Ruang didalam zona top manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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R. Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Rapat Utama, Ruang rapat  

R. Tunggu, R. Simpan, R. Istrirahat  

Sekretaris, Staff Penunjang 

R. Ruang kerja, Toilet, Pantry, Janitor, Ruang server 

Ruang arsip, Ruang fotokopy 

 

 

a. Kapasitas: Didalam Zona ini memiliki ruangan 

memiliki kapasitas yang cukup besar meskipun 

penggunanya hanya sedikit karena dipengaruhi oleh 

factor lain semisal kedudukan dan kekuasaan.  

b. Intensitas pergerakan didalam ruang tidak telalu 

besar tetapi jga tidak terlalu kecil karena dipengaruhi 

oleh aktivitas pengguna.  

 Zona Lower Managerial, terdiri dari kepala 

department  

R. Kepala Departement (Grau 4, Esselon IIIA) 

R. kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Simpan 

 

 

a. Kapasitas  

Tabel 40: Ruang didalam zona middle manager                                 

Sumber: analisa pribadi 

Tabel 41: Ruang didalam zona lower manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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Kapasitas per ruang didalam zona ini 

penekanan desinnya lebih pada fungsionalitas 

meskipun penggunanya banyak.  

b. Intensitas 

Intensitas pergerkanan didalam zona ini cukup 

besar tetapi dimensi ruangannya tidak terlalu 

besar karena penekanannya pada 

fungsionalitas tidak dipengaruhi oleh 

kemegahan dan kedudukan.  

 Zona Administratif 

Staff Departement 

R. Kerja,  R. Toilet, R. Arsip 

 

 

a. Kapasitas: Ciri-ciri ruangan dalam zona ini focus pada 

fungsionalitas, setiap staff akan mendapatkan 

ruangan masing-masing yang proporsional dengan 

kebutuhan, karena pekerja disini tidak dipengaruhi 

oleh kekuasaan, kedudukan dan kemewahan.  

b. Intensitas: Intensitas pergerkan didalam didalam area 

ini besar tetapi desain dimensi ruangan memiliki 

ukuran yang proporsional dan sesuai kebutuhan.  

Tabel 42: Ruang didalam zona administratif manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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 Zona Operaional termasuk Pengunjung 

Zona operasional terdiri dari dua yakni bagian 

administrasi (menerima dan memproses laporan 

serta keluhan) dan bagian lapangan.  

 

DIREKTUR UMUM PELAYANAN PUBLIK 

(Grau 5, Esselon IIA) 

R. Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Rapat Utama, Ruang rapat 

R. Tunggu, R. Simpan, R. Istrirahat  

Sekretaris dan Staff Penunjang 

R. Ruang kerja, Toilet, Pantry, Janitor, Ruang server  

Ruang arsip, Ruang fotokopy 

Kepala Department Listrik, Air, Sanitasi, PU dan Pelayanan 

Publik 

R. Kerja 

Staff Administrasi 

R. Staff Departement, Ruang server, Ruang arsip, Ruang 

fotokopy, Toilet, Ruang pelayanan  

Masyarakat  

Ruang Tunggu, Ruang pelayanan 

Kepala Dept. Lapangan  

R. Kerja 

Staff (40 orang) 

R. Istirahat, Loker, Ruang arsip, Toilet  

 

 

Tabel 43: Ruang didalam zona operasional                                 

Sumber: analisa pribadi 
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a. Kapasitas 

Ciri-ciri zona ini adalah penekanan pada fungsionalitas 

ruang sesuai kebutuhan baik besaran maupun kegunaan.  

b. Intensitas 

Intensitas pergerakan didalam zona ini cukup tinggi.  

 Zona Pendukung  

Penggawal 

Ruang Istirahat, Ruang Loker 

Sopir Pribadi 

Ruang Istirahat 

Sopir Operasional 

 

Ruang Istirahat, Loker, Toilet 

 

 

a. Kapasitas  

Kapasitas ruangan untuk zona ini sesuai dengan 

perhitungan tanpa dipengaruhi oleh factor lain. 

b. Intensitas  

Intensitas pergerakan didalam zona ini tidak terlalu tinggi. 

 Zona Service  

Sekuriti  

Ruang kerja, Loker, Ruang Kontrol  

Tabel 44: Ruang didalam zona pendukung                                 

Sumber: analisa pribadi 
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Maintenance  

Ruang Istirahat, Ruang Loker, Toilet, R. administrasi 

Office Boy  

Ruang Istirahat, Ruang Loker, Toilet 

 

 

a. Kapasitas  

Kapasitas ruangan sesuai dengan perhitungan 

kebutuhan ruang tanpa dipengaruhi oleh factor lain 

b. Intensitas  

Intensitas pergerakan pada zona ini tidak terlalu tinggi  

B. Sirkulasi  

Sirkulasi pada bangunan dibagi sesuai dengan zonasi ruang. Hal ini 

dilakukan guna setiap kelompok dapat bekerja dan berinteraksi secara 

nyaman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Zona sirkulasi 

dibagi menjadi: 

1. Zona Sirkulai Top Managerial  

Ini merupakan zona sirkulasi yang paling eksklusif karena disinilah 

terjadinya sirkulasi para decision maker. Zona ini harus mampu 

merefleksikan kekuasaan, kewibawaan dan eksklusivitas. Hal ini 

dapat dicerminkan melalui: 

Tabel 45: Ruang didalam zona service                               

Sumber: analisa pribadi 
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a. Luas ruang sirkulasi yang lebih besar, meskipun intensitas 

pergerakan tidak terlalu besar bahkan cenderung kurang, hal ini 

dipengaruhi oleh sifat aktivitas dari para penggunanya.  

b. Luas sirkulasi yang besar meskipun penggunanya hanya 

sedikit.  

c. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses zona 

sirkulasi ini, setelah mendapatkan ijin dari otoritas maupun yang 

berhak. 

d. Akan menggunakan Pola Sirkulasi Obscure yakni suatu pola 

sirkulasi yang pencapaiannya disembunyikan dari jangkauan 

umum, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat 

mengakses area sirkulasi tersebut 

e. Diperlukan akses-akses tertentu guna mencapai zona ini 

semisal access card.  

f. Memiliki akses tersendiri, terpisah dari akses lainnya, semisal 

akses langsun dari lobby menuju zona ini tanpa terlihat atau 

berhubungan dengan zona lainnya.  

HUBUNGAN ZONA SIRKULASI TOP MANAGERIAL 

Berikut adalah hubungan sirkulasi antara zona Top Managerial 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya: 
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2. Zona Sirkulasi Middle Managerial  

Ciri-ciri dari sirkulasi dari zona ini adalah: 

a. Zona ini tidak terlalu eksklusif.  

b. Luas ruang sirkulasi lebih besar sedikit dari penggunanya 

dikarenakan merupakan ring kedua dalam area kantor ini. 

c. Intensitas pergerakan tidak terlalu besar maupun terlalu kecil.  

d. Hanya dapat diakses oleh yang berkepentingan, terlebih oleh 

lower manager dan top manager.  

e. Memerlukan access card guna mencapai zona ini. 

Berikut adalah zona sirkulasi Direktirat Umum dengan zona 

sirkulasi kelompok lainnya: 

Gambar 110: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi top managerial                              

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 
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3. Zona Sirkulasi Lower Managerial  

Terdapat beberapa ciri yakni: 

a. Zona sirkulasi yang cukup ramai 

b. Luas ruang sirkulasi berdimensi sesuai kebutuhan karena tidak 

dipengaruhi oleh factor lainnya.  

c. Kapasitas ruangan sirkulasi sesuai dengan kebutuhan karena 

tidak dipengaruhi oleh factor lainnya. 

d. Cukup gampang untuk diakses.  

e. Terhubung langsun dengan zona sirkulasi staff administrasi 

Gambar 111: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi direktorat 

umum dengan kelompok aktivitas lainnya.                                                                                        

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 112: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi direktorat 

jendral dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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f. Menggunakan pola sirkulasi direct dari zona administrative 

karena sifat kegiatan yang menuntut kedekatan ruang. 

 

 

 

4. Zona Sirkulasi Administratif 

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Intensitas pergerakan sangat besar  

b. Kapasitas sesuai kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh factor 

lainnya.  

c. Dapat diakses dari seluruh zona kecuali zona operasional dan  

zona service yang dibatasi dan tertutup dari zona pendukung. 

d. Memiliki akses langsun terhadap zona lower managerial.  

Gambar 113: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi lower managerial 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 
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5. Zona Sirkulasi Operasional  

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Merupakan zona sirkulasi yang dapat diakses oleh umum. 

b. Intensitas pergerakan yang tinggi 

c. Kapasitas sesuai kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh factor 

lainnya.  

d. Tidak memiliki akses langsun terhadap zona sirkulasi top 

manager dan middle manager, cenderung jauh. Memiliki akses 

yang terbatas terhadap zona sirkulasi administrative.  

 

Gambar 114: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi administrasi 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar 115: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi operasional 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribaadi 
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6. Zona Sirkulasi Pendukung 

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki akses yang tertutup dari zona lainnya kecuali zona 

top managerial, terbatas hanya untuk pengawal, terhubung 

secara tidak langsun dengan zona sirkulasi Operasional, 

administrative dan lower manger, karena dipengaruhi oleh 

tugas dan fungsi dari pengguna zona sirkulasi ini yaitu 

penggawal dan Sopir Pribadi serta Sopir Operasional.  

b. Tidak dapat diakses oleh pengunjun kantor kementerian.  

c. Kapasitas sesuai dengan kebutuhan karena tidak 

dipengaruhi oleh factor lainnya.  

 

 

 

7. Zona Sirkulasi Service 

Memeiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Gambar 116: Ilustrasi hubungan zona sirkulasil  pendukung 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 
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a. Tidak memiliki akses langsun terhadap zona sirkulasi top 

manager, lower manager, middle manager, dan 

administrative 

b. Akses yang tertutup terhadap pengunjung 

c. Kapasitas ruang sirkulasi sesuai dengan kebutuhan.  

d. Intensitas pergerakan cukup tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 117: Ilustrasi hubungan zona sirkulasil  service 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 


