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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR PUSAT KREATIF 

YOGYAKARTA (YOGYAKARTA CREATIVE HUB) 

 

3.1 Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

3.1.1 Studi Aktivitas 

a) Pengelompokkan Kegiatan 

Kegiatan didalam Yogyakarta Creative Hub dikelompokkan 

menjadi 4, yaitu kegiatan utama, kegiatan penunjang, kegiatan 

pengelola, dan kegaiatan servis/pelayanan publik 

• Kegiatan Utama 

Tabel 3.1 : Pengelompokan Kegiatan Utama 

Sumber : Analisa pribadi 

KEGIATAN UTAMA 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiata
n 

Kolaborasi 
- Bekerja 

bersama 
(coworking) 

- Melakukan 
registrasi 

- Mengisi daftar 
tamu / hadir 

- Berdiskusi 
- Mengerjakan 

tugas 
- Makan / 

minum 
- Berbincang, 

merencangaka
n proyek 

- Merokok 
 

Penyewa 
(member / 
non member) 
: pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar 

- Lobby 
- Resepsionis 
- Publik space 

(coworking 
space) 

- Area 
Outdoor 

- Area 
Playground  

- Pantry 
- Area loker 

 
 

Publik 

- Bekerja 
Bersama 
(collaborati
ve) 

- registrasi 
- Duduk 

berdiskusi 
- Rapat  

Penyewa 
(member) : 
startup 
UMKM 

- Resepsionis 
- Lobby 
- Virtual office 
- Meeting 

Privat 
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industri 
kreatif yang 
membutuhka
n space 
khusus 
sebagai 
kantor 

room 

Edukasi 
- Workshop 

- Pendampinga
n dan 
mentoring 
peserta 
workshop 

- Persiapan 
keperluan 
workshop 

Fotografi dan 
Videografi 
- Melakukan 

aktivitas foto 
- Membuat film 

pendek 
- Membuat film 

animasi 
- Editing video 

dan foto 
- Pelatihan 

menggunakan 
peralatan 

 
Digital  
- Menciptakan 

karya seni 
- Merancang 

desain produk 
- Mencetak hasil 

rancangan (3D 
& 2D)  

- Prototyping / 
mock up 

- Pelatihan 
menggunakan 
peralatan 

 
 
Fashion 
- Mendesain dan 

merancang 
busana 

- Pelatihan 
menggunakan 

Penyewa 
(member / 
non 
member), 
peserta 
workshop, 
pelaku 
industri 
kreatif, 
startup 
UMKM lokal, 
staff studio, 
mentor 

- Studio 
Fashion 

- Studio 
Digital 

- Studio 
Fotografi 
dan 
videografi 

- Lab editing 
fotografi dan 
videografi 

Publik 
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peralatan 
 

- Seminar - Mengikuti 
seminar 

- Mengisi 
seminar 

- Diskusi dan 
tanya jawab 
seminar 

- Melakukan 
persiapan 
seminar 

Penyewa 
(member / 
non member) 
: pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar, tokoh 
profesional, 
pengunjung 

- Auditorium Publik 

- Inkubasi 
Bisnis 

- Mentoring 
- Konsuling 
- Pemberian 

materi 
- Pendampingan 

usaha 

Penyewa 
(member / 
non member) 
: pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar 

- Ruang kelas 
- Studio FOto 

dan 
videografi 

- Studio 
Fashion 

- Studio digital 
- Perpustakaa

n 
- Coworking 

space 

Semi 
privat 

Eksibisi 
- Pameran 

Karya 

- Menyaksikan 
pameran 

- Berfoto 
- Menyiapkan 

keperluan 
pameran 

- Screening film 

Penyewa 
(member / 
non member) 
: pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar, tokoh 
profesional, 
pengunjung 

- Galeri pamer 
- Auditorium  

Publik 
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• Kegiatan Penunjang 

Tabel 3.2 : Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Sumber : Analisa pribadi 

 

KEGIATAN PENUNJANG 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 
Edukasi 
- Kepustakaa

n 

- Membaca 
buku 
 

Penyewa 
(member / non 
member) : 
pelaku industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar, tokoh 
profesional, 
pengunjung, staff 
perpustakaan 

- Perpustaka
an mini 

Publik  

Kuliner - Membeli 
makan 

- Membeli 
minum 

- Membuat 
makan-
minum 

- Membeli 
snack 

- Menjual 
makanan 
dan 
minuman 

Penyewa 
(member / non 
member) : 
pelaku industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasiswa, 
pelajar, tokoh 
profesional, 
pengunjung, staff 
coffe shoptaria 

- Coffe shop 
- Pantry 
- Dapur 
- Loading 
dock 

Publik 

Perbelanjaan - Membeli 
merchan
dise 
Yogyakar
ta 
creative 
Hub 

- Menjual 
souvenir 

Penyewa 
(member / non 
member) : 
pelaku industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup UMKM, 
komunitas 
kreatif, 

- Merchandi
se store 

- ATM 
Galeri 

Publik 
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- Membeli 
souvenir 

- Mengam
bil uang 
di ATM 

mahasiswa, 
pelajar, tokoh 
profesional, 
pengunjung, staff 
store 

 

• Kegiatan Pengelola 

Tabel 3.3 : Pengelompokan Kegiatan Pengelola 

Sumber : Analisa pribadi 

KEGIATAN PENGELOLA 

Kategori 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 
Memimpin 
struktur 
organisasi 
kepengelolaan 
Creative Hub / 
perusahaan  

- Bertanggung 
jawab atas 
kebijakan dan 
operasional 
didalam 
creative hub 

- Menetapkan 
kebijakan 
perusahaan 
 

CEO 
(Chuef 
Executive 
Officer) 

- R. CEO 
- R. rapat 
pengelola 

Privat 

Manajemen - Menerima 
tamu 

- Membagi 
pekerjaan 
kepala staff 
dan 
operasional 

- Mengkordinas
i staff dan 
karyawan 
dibawahnya  

GM 
(General 
Manager) 

- R. GM 
- R. tunggu 
Tamu 

- R. rapat 
pengelola 

Privat 

Informasi  - Memberikan 
informasi dan 
penjelasan 
tentang 
Creative Hub 

- Pemasaran 
dan publiking 
Yogyakarta 
Creative Hub 

Guider, 
Humas 

- Resepsionis 
- R. Guide 

Semi privat 
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Administrasi - Membantu 
ceo dan gm 
dalam 
pekerjaan 
administrasi 

- Mengatur 
surat keluar 
dan masuk 

- Mengatur 
keuangan 
operasional 
creative hub 

- Melaporkan 
hasil 
administrasi 
kepada 
atasan/pimpin
an 
perusahaan 

Sekretaris, 
bendahara 

- R. 
Sekretaris 

- R. 
Bendahara 

- R. rapat 

Privat 

Operasional 
creative Hub 

- Mengatur 
kegiatan 
operasional 
seperti 
kegiatan, dsb.  

- Mengawasi 
operasional 
peralatan 
studio 

- Bertanggung 
jawab atas 
operasional 
peralatan di 
dalam 
creative Hub 

- Memberi 
pengarahan 
dan 
pendampinga
n 
penggunaan 
peralatan, 
khususnya di 
dalam studio 

Manajer 
operasi, 
manajer 
peralatan, 
staff studio 
digital, staff 
studio 
fashion, 
staff 
fotografi 
dan 
videografi 

- R. Studio 
fashion 

- R. Studio 
fotografi 
dan 
videografi 

- R. Studio 
digital 

- R. staff 
studio 

- R. manajer 
operasi 

- R. manajer 
peralatan  

Publik (r. 
Studio) 
Privat 
(ruang kerja 
manajer, 
dan staff) 

Operasional 
bangunan dan 
keamanan 

- Melakukan 
perawatan 
dan 
pengawasan 
property 

Teknisi, 
cleaning 
service, 
security 

- R. STP 
- R. Trafo 
- R. Genset 
- R. Pompa 
- R. PABX 

servis 
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bangunan 
- Mengawas, 

menjaga 
keamanan 
dan ketertiban 
di dalam dan 
diluar 
bangunan 

- Berganti 
pakaian 

- R. MDF 
- R. Cooling 
tower 

- Ruang Lift 
- Gudang 
- Penampung
an sampah 
sementara 

- Janitor 
- R. Cleaning 
service 

- Ground 
tank 

- Roof tank 
 

 

• Kegiatan servis / pelayanan publik 

Tabel 3.4 : Pengelompokan Kegiatan Servis dan pelayanan publik 

Sumber : Analisa pribadi 

KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK 

Kategori 

Kegiatan 
Aktivitas Pelaku Fasilitas 

Sifat 

Kegiatan 

- Penyampaian 
informasi 

- Bertanya 
informasi 

- Melakukan 
perjanjian 
pertemuan  

- Melakukan 
reservasi 

- Melakukan 
registrasi 

- Melayani 
pengunjung 
 

Penyewa 
(member / 
non 
member) : 
pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasisw
a, pelajar, 
tokoh 
profesiona
l, 
pengunjun
g, staff 

- Resepsionis 
- Ruang 
tunggu 

- lobby 

Publik  
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resepsioni
s, humas, 
guider 

Akomodasi - Solat 
- BAB / BAK 
- Menjaga 

kebersihan 
dan merawat 
fasilitas 

Penyewa 
(member / 
non 
member) : 
pelaku 
industri 
kreatif, 
freelancer, 
startup 
UMKM, 
komunitas 
kreatif, 
mahasisw
a, pelajar, 
tokoh 
profesiona
l, 
pengunjun
g, staff 
coffe 
shoptaria 

- Musholla 
- Toilet 
- Janitor 
- lavatory 

Publik - 
servis 

 

o pola aktivitas 

• Aktivitas datang umum 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Parkir/drop 

off 

Masuk ke 
tapak 

Jalur 

pedestrian 

Bangunan entrance 

Bagan 3.1 Pola aktivitas datang umum 
Sumber: Analisa pribadi 
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• Aktivitas pergi umum 

 

• Pengunjung dan penyewa 

 

 

 

Keluar 

Parkir/drop 

off 

Keluar dari 
tapak 

Jalur 

pedestrian 

Bangunan entrance 

Bagan 3.2 Pola aktivitas pergi umum 
Sumber: Analisa pribadi 

Datang 

- Mengikuti inkubasi 

bisnis 

- Bekerja bersama 

- Prototyping / 

membuat produk 

- Membuat makanan-

minuman 

- Editing 

- Mengikuti seminar 

- Mengikuti workshop 

- Memamerkan karya 

- BAB/BAK 

Parkir 

Menanyakan 

informasi - 

registrasi 

- Membeli makanan 

- Membeli minuman 

- Melihat pameran 

- Mengikuti seminar 

- Mengikuti workshop 

- BAB/BAK 

- Membeli 

souvenir/merchandise 

- BAB/BAK 

- BAB/BAK 

- Membeli 

makan/minum 

- Istirahat  

- Sholat 

 

Pulang 

Bagan 3.3 Pola aktivitas pengunjung dan penyewa 
Sumber: Analisa pribadi 
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• Aktivitas pengelola 

 

 

• waktu operasional bangunan 

Tabel 3.5 : Waktu Operasional Bangunan 

Sumber : Analisa pribadi 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Lobby 

resepsionis 

Menanyakan informasi, 

melakukan registrasi  

Senin – Jumat 10.00–

22.00 

 

Coworking 

space (non 

smoking area) 

Bekerja, diskusi, 

mengerjakan tugas, 

membaca buku, belajar  

Senin – Minggu 10.00–

22.00 

Coworking 

space 

(smoking 

area) 

Bekerja, diskusi, 

mengerjakan tugas, 

membaca buku, belajar, 

merokok 

Senin – Minggu 10.00–

22.00 

R. Kelas Belajar mengajar, diskusi, 

pelatihan, mentoring 

Senin – Minggu 10.00–

17.00 

Auditorium Seminar, talkshow, screening 

film* 

Senin – Jumat 10.00–

22.00 

Bagan 3.4 Pola aktivitas Pengelola 
Sumber: Analisa pribadi 

Datang 

Datang 

Absensi 

kehadiran 

Bekerja – rapat - 

konsolidasi 

Istirahat 

Makan 

Minum 

Sholat 

BAB/BAK 

Pulang 
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Sabtu – Minggu 10.00–

19.00 

Amphiteater 

terbuka 

Bersantai, diskusi,   

Studio 

makerspace: 

- Fotografi 

dan 

Videografi 

- Digital 

- Fashion 

Workshop, prototyping/mock 

up, mencetak, 

menggandakan dokumen 

Senin – Minggu 10.00–

21.00 

ATM Galeri Mengambil uang  24 jam 

Perpustakaan 

mini 

Membaca buku, berdiskusi Senin – Minggu 10.00–

22.00 

Playground 

area 

Bersantai, mencari ide, 

bermain game 

Senin – Minggu 10.00–

22.00 

Coffe shop Membeli makan/minum, 

sharing, mengerjakan tugas 

Senin-minggu 10.00-

24.00 

Merchandise 

store 

Membeli merchandise 

Yogyakarta Creative Hub 

Senin – Jumat 10.00–

22.00 

Sabtu – Minggu 10.00–

19.00 

Pantry Membuat makan/minum Senin – Minggu 10.00–

22.00 

Kantor 

Pengelola 

Direksi dan manager Senin – Jumat 08.00–

17.00 

Staff dan operator Sesuai jam operasional 

fasilitas** 

Seluruh 

Gedung 

Kebersihan (Cleaning 

Service) 

Shift 1 : 07.00 – 15.00 

Security room 

(CCTV, pos 

security) 

Menjaga keamanan dan 

ketertiban Yogyakarta 

Creative Hub 

Senin – Minggu 

Shift 1 : 07.00 – 15.00 

Shift 2 : 15.00 – 23.00 

Shift 3 : 23.00 – 07.00 

Keterangan : 

- * : hanya pada event tertentu 

- ** : Shift kerja karyawan dibagi menjadi 2, yaitu : 

Shift 1 : 07.00 – 14.00 

Shift 2 : 15.00 – 22.00 
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3.1.2 Studi Fasilitas  

• pendekatan kebutuhan sifat ruang dan jenis ruang 

Tabel 3.6 sifat ruang dan jenis ruang 

sumber : analisa pribadi 

Pelaku Aktivitas 
Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Ruang 

Jenis 

ruang 

Penyewa 

(member / non 

member) : 

pelaku industri 

kreatif, 

freelancer, 

startup UMKM, 

komunitas 

kreatif, 

mahasiswa, 

pelajar, tokoh 

profesional, 

pengunjung 

Datang • Gate/entrance   

Parkir • Area parkir Publik Outdoor 

Drop off • Lobby Publik Indoor 

Registrasi coworking 

space (menjadi 

member), 

Menanyakan 

informasi tentang 

Creative Hub¸ 

Mengisis daftar hadir 

(member) 

• Resepsionis Publik indoor 

Menunggu • Ruang tunggu Publik Indoor 

Melakukan 

pekerjaan, membuat 

tugas, bekerja 

bersawa, berdiskusi, 

(merokok), mencari 

ide 

• Coworking 

space (non-

smoking area) 

publik Indoor  

 

• Coworking 

space 

(smoking 

area) 

publik outdoor 

Rapat  - R. rapat  Privat Indoor 

Menyimpan barang - R. loker Privat indoor 

Workshop/Pelatihan 

dan pendampingan 

bisnis  

- R. Kelas 

- R.  Studio 

fotografi dan 

videografi 

- R. Studio 

Fashion 

- R. Studio 

digital  

Semi 

publik 

indoor 

Prototyping¸mencetak 

dokumen  

- R.  Studio 

fotografi dan 

videografi 

publik indoor 
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- R. Studio 

Fashion 

- R. Studio 

Digital 

Membuat minuman / 

makanan, makan, 

minum 

- Pantry Publik Indoor 

Membeli makan / 

minuman 

- Coffe shop Publik Indoor 

dan 

outdoor 

Membaca buku 
- Perpustakaan 

mini 

Publik Indoor 

Mengikuti acara 

seminar 

- Auditorium  Semi 

publik 

Indoor 

Melihat pameran - Galeri pamer Publik Indoor 

Membeli 

merchandise 

- Mini store  Publik  Indoor 

BAB/BAK  - Toilet  Servis Indoor 

Sholat - Musholla Servis Indoor 

Pulang / pergi - Gate/exit   

Tamu, mentor 

inkubasi bisnis,  

pembicara 

seminar, 

pengunjung 

coffe shop, 

pengunjung 

merchandise,   

 

Datang - Gate/entrance   

parkir - Area parkir Publik Outdoor 

Drop off - Lobby Publik Outdoor 

Menanyakaan 

informasi, Mengisi 

daftar hadir 

- Resepsionis Publik Indoor 

Menunggu / transit 
- R. tunggu  

- R. mentor 
Publik Indoor 

Mengisi kelas, 

memberikan 

pelatihan 

- R. kelas 

- Auditorium  
Publik Indoor 

Menjadi pembicara 

seminar seminar 

- R. kelas 

- R. auditorium  

Semi 

publik 
Indoor 

Membeli makan, 

minum, snack 
- Coffe shop  publik 

Indoor 

dan 

outdoo 

Membeli 

merchandise 
- Store publik Indoor 

Sholat  - Musholla servis Indoor 

Mengambil uang 

tunai 
- ATM Galeri publik Indoor 

Melihat pameran / - Galeri pamer Semi Indoor 
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pertunjukkan publik 

Loading barang - Loading dock servis Outdoor 

Pulang / pergi - Gate/exit   

Pengelola 

administratif 

(direksi, jajaran 

Manajer, 

sekretaris dan 

bendahara) 

Datang - Gate/entrance   

Parkir - Area parkir Publik outdoor 

Drop off - Lobby Publik Indoor 

Absensi - Resepsionis Publik Indoor 

Bekerja 

- R. CEO 

- R. General 

Manajer 

- R. Sekretaris 

- R. bendahara 

- R. manajer 

operasional 

- R. Manajer 

peralatan 

  

Privat indoor 

Menerima tamu - R. Tamu Privat Indoor 

Mengawasi 

operasional manajer 

dan staff, Rapat / 

briefing, Melakukan 

koordinasi dengan 

manajer dan staff 

- R. Rapat Privat indoor 

Melakukan 

pengarsipan 
- R. Arsip Privat Indoor 

Makan / minum - Coffe shop Publik 

Indoor 

dan 

outdoor 

Sholat  - Musholla Publik Indoor 

BAB/BAK - Toilet servis Indoor 

Pulang / pergi  - Gate/exit   

Pengelola (staff 

studio, coffe 

shop, 

perpustakaan) 

Datang - Gate/entrance   

Parkir - Area parkir Publik Outdoor 

Drop off - Lobby publik Indoor 

Absensi - Resepsionis Publik Indoor 
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Bekerja memberikan 

pendampingan dan 

pengawasan 

penggunaan 

peralatan studio  

- R. Staff Studio 

- R. Studio 

fashion, 

digital, dan 

fotografi dan 

videografi 

Privat 

(r. 

staff),  

Indoor 

Semi 

publik 

Membantu 

operasional ruang 

auditorium 

- R. Control 
Semi 

publik 
Indoor 

Melakukan 

pengarsipan 
- R. arsip Privat Indoor 

Istirahat, makan, 

minum 
- Coffe shop publik Indoor 

Sholat - Musholla Publik Indoor 

BAB/BAK - Toilet Servis Indoor 

Pulang / pergi  - Gate/exit   

Operasional 

bangunan dan 

keamanan 

(teknisi, 

cleaning 

service,security) 

Datang - Gate/entrance   

Parkir - Area parkir Publik Outdoor 

Drop off - Lobby Publik Outdoor 

Absensi - Resepsionis Publik Indoor 

bekerja - R. karyawan Privat Indoor 

Menyimpan peralatan 

pekerjaan 
- lavatory Servis Indoor 
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Melakukan 

pengawaasan da 

perawatan fasilitas 

dan property secara 

berkala 

Menjaga dan 

bertanggung jawab 

atas kebersihan 

Gedung dan 

lingkungan gedung 

- R. STP 

- R. Trafo 

- R. Genset 

- R. Pompa 

- R. PABX 

- R. MDF 

- R. Cooling 

tower 

- Ruang Lift 

- Ground tank 

- Roof tank 

- Gudang 

- Penampungan 

Sampah 

sementara 

- Janitor 

- R. Cleaning 

- Service 

Servis indoor 

Sholat - Musholla  Publik Indoor 

pulang - Gate/   

Keterangan 

 : Area Publik  

 : Area Semi Publik 

 : Area Privat 

 : Area Servis 
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• Persyaratan Ruang  

Tabel 3.7 Persyaratan Ruang 

sumber : analisa pribadi 

NO NAMA RUANG 

ASPEK 

AKUSTIK PENCAHAYAAN PENGHAWAAN KEAMANAN 

N
O

R
M

A
L
 

T
E

N
A

N
G

 

A
L

A
M

I 

B
U

A
T

A
N

 

A
L

A
M

I 

B
U

A
T

A
N

 

K
E

B
A

K
A

R
A

N
 

C
C

T
V

 

FASILITAS UTAMA 

1 Coworking Space (non-smoking) •  •  •  •  •  •  •  •  

2 Coworking Space (smoking area) •  •  •  •  •  •  •  •  

3 Ruang Kelas  •  •  •  •  •  •  •  

4 Auditorium  •   •   •  •  •  

5 Studio Makerspace Digital •   •  •  •  •  •  •  
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6 Studio Makerspace fashion •   •  •  •  •  •  •  

7 Studio fotografi dan videografi   •  •  •  •  •  •  •  

9 Event Space •  •  •  •  •  •  •  •  

          

FASILITAS PENUNJANG 

10 Perpustakaan Mini  •  •  •  •  •  •  •  

11 Café •   •  •  •  •  •  •  

12 Atm galeri •   •  •  •  •  •  •  

13 Ruang rapat  •  •  •  •  •  •  •  

14 Virtual office •  •  •  •  •  •  •  •  

15 Playground area •  •  •  •  •  •  •  •  

16 Ruang loker •   •  •  •  •  •  •  
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17 Musholla •   •  •  •  •  •   

18 Lobby / resepsionis •   •  •  •  •  •  •  

19 Mefchandise Store •   •  •  •  •  •  •  

20 Outdoor space (taman, amphitheater) •   •  •  •   •  •  

21 Pantry •   •  •  •   •  •  

FASILITAS PENGELOLA 

22 R. CEO •   •  •  •  •  •  •  

23 R. General Manager •   •  •  •  •  •  •  

24 R. Sekretaris •   •  •  •  •  •  •  

25 R. Bendahara •   •  •  •  •  •  •  

26 R. Manajer Operasional •   •  •  •  •  •  •  

27 R. Humas •   •  •  •  •  •  •  



94 
 

28 R. Mentor •   •  •  •  •  •  •  

29 R. Rapat pengelola •   •  •  •  •  •  •  

30 R. Tamu •   •  •  •  •  •  •  

31 R. Staff studio •   •  •  •  •  •  •  

32 R. Manajer Peralatan •   •  •  •  •  •  •  

33 R. Staff Peralatan •   •  •  •  •  •  •  

34 R. Teknisi •   •  •  •  •  •  •  

35 R. Cleaning Service  •  •  •  •  •  •  •  

36 R. Security  •  •  •  •  •  •  •  

FASILITAS SERVIS 

37 R. Janitor •   •  •  •  •  •   

38 R. Lavatory •   •  •  •  •  •   
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39 Toilet •   •  •  •  •  •   

40 R. CCTV  •  •  •  •  •  •  •  

41 R. Pompa •   •  •  •   •   

42 R. AHU •   •  •  •   •   

43 R. Genset •   •  •  •   •   

44 R. Trafo •   •  •  •   •   

45 R. Panel Listrik •   •  •  •   •   

46 R. Chiller •   •  •  •   •   
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• Pola sirkulasi ruang  

- Kegiatan Utama dan Penunjang 

 

Bagan 3.6 Sirkulasi Ruang Kegiatan Utama dan Penunjang 
sumber analisa pribadi 

 

Playground 

Main Gate (Exit)  
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Parkir 
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Tunggu 
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R. Loker 

R. Kelas 

Merch. Store 

Pantry Toilet 

R. Rapat 

Coffe shop 

Toilet 
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- Kegiatan Pengelola 

 

Bagan 3.7 Sirkulasi Ruang Kegiatan Pengelola 
sumber analisa pribadi 
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• Pendekatan jumlah pelaku (analisis jumlah pengelola, jumlah 

penyewa, jumlah pengunjung) 

a) Analisis Pendekatan Jumlah Pengelola 

Tabel 3.8 Jumlah pengelola 

sumber : Analisa Pribadi 

Pelaku Jumlah Keterangan 

CEO 1  

General Manager 1  

Sekretaris 1  

Bendahara 2  

Humas 1  

Guider/Host  2  

Resepsionis 3  

Manager Operasi 1  

Staff Pengajar / mentor 6  

Kurator 3  

Staff Perpustakaan mini 1  

Staff Coworking Space 2  

Manager Peralatan 1  

Staff Studio Fashion 2  

Staff Studio Digital 2  

Staff Studio Fotografi dan Videografi 2  

Manajer Perawatan 1  

Teknisi  3  

Cleaning Service 10 2 shift 

Security CCTV 1 2 shift 

Security Lapangan 4 3 shift 

Staff Coffe Shop 4  

Total 54 orang  
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b) Analisis Pendekatan Jumlah Penyewa R.Kerja-Coworking, 

penyewa Virtual Office dan Peserta Inkubasi Bisnis  

Studi analisis pendekatan jumlah penyewa, diambil dari 

studi proyek sejenis di Jakarta Creative Hub. Data yang 

dihimpun dari hasil wawancara, pada tahun 2017 total member 

pada Jakarta Creative Hub mencapai 1902. dengan asumsi 

presentase kedatangan tiap member per harinya adalah 3%, 

perhitungannya adalah 3% x 1902 = 57 orang/hari   

Untuk jumlah Peserta Inkubasi, di asumsikan pada setiap 

kelas inkubasi terdapat 20 orang. Pada Yogyakarta Creative 

Hub direncanakan 3 kelas, 2 kelas kecil, dan 1 kelas besar, 

yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang seminar. Sehingga 

didapati 60 orang pada setiap sesi inkubasi bisnis yang 

dilakukan 2 bulan, dan dalam setahun diadakan 3 kali. 

 Dari kedua analisa diatas, total pengguna bangunan 

yang merupakan penyewa dan peserta inkubasi bisnis 

berjumlah 1959 orang.  perhitungan jumlah penyewa 

(member) Yogyakarta Creative Hub sampai dengan 2032 (15 

tahun)  

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2032. 

Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2017. 

t : Tahun proyeksi. 

r : Presentase kehadiran member tiap harinya 



100 
 

(3% dari jumlah total member) 

Pt = Po x t 

Pt =  1902 x 15 

Pt = 28.530 

Penyewa datang ke Yogyakarta Creative Hub adalah 28.530 

orang/tahun, atau 2378/bulan, dengan asumsi kedatangan 

per-hari 5%, perhitunganya adalah: 

m : Member yang datang per hari 

m = 2378 x 5% 

m =  ± 180 orang/hari 

dari angka diatas, lalu ditambah jumlah peserta inkubasi bisnis 

dengan total 60 siswa (asumsi datang rutin). Dan penyewa 

virtual office yang disewakan untuk para startup berkapasitas 

5 orang, dengan jumlah ruang 6 buah, sehingga total 30 

orang. Jadi, total pengguna dalam Yogyakarta Creative Hub 

ini berjumlah 270 orang / hari  

c) Analisis Pendekatan Jumlah Pengunjung  

Pengunjung didalam Yogyakarta Creative Hub dikategorikan 

sebagai pelaku yang hanya mengunjungi fasilitas di dalam 

Yogyakarta Creative Hub, namun tidak menggunakan / 

menyewa area kerja (Coworking space, Studio, Virtual Office). 

Area yang dikunjungi oleh pengunjung ini antara lain coffe 
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shop, galeri pamer, auditorium, merchandise store, dan area 

outdoor / public area seperti amphitheater 

- Pengunjung Coffe Shop 

pengunjung Coffe Shop diasumsikan mampu menampung 

50 orang.  

- Pengunjung Galeri Pamer 

Jumlah pengunjung galeri pamer berjumlah adalah 80 – 

100 orang  

- Pengunjung Auditorium 

kapasitas auditorium Yogyakarta Creative Hub adalah 200 

orang 

- Pengunjung Merchandise Store 

Jumlah pengunjung pada merchandise store ditentukan 

berkapasitas 20 orang 

Tabel 3.9 . Jumlah pengguna pada kapasitas maksimal 

Sumber : analisa pribadi 

Pengguna Jumlah 

Pengelola 54 orang 

Penyewa Coworking Space 170 orang 

Peserta Inkubasi Bisnis 30 orang 

penyewa virtual office 30 orang 

Penyewa maker space 110 orang 

Coffe shop 60 orang 
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Auditorium 200 orang 

Total 654 orang 

 

• Studi ruang khusus 

A. Coworking space 

Dirujuk pada website : www.id.techinasia.com (diakses pada 

9 Maret 2018 pkl. 22.18) Coworking space adalah sebuah 

ruang yang digunakan secara bersama untuk melakukan 

beberapa pekerjaan. Pada Yogyakarta Creative hub terdapat 2 

jenis ruang coworking space, yaitu indoor (non-smoking) dan 

oudoor (smoking area).  

adapun pola ruang didalam Coworking space adalah : 

 

Bagan 3.8 pola aktivitas ruang coworking space 
sumber : analisa pribadi 

 

 

 

 

 

http://www.id.techinasia.com/
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Studi Antropometri 

Panduan studi antropometri menggunakan buku Human 

Dimension and Interior Space (Panero, Julius. dkk; 1979). 

dalam coworking kegiatan utama yang paling dominan adalah 

mengerjakan tugas / bekerja di meja dengan menggunakan alat 

tulis atau elektronik seperti laptop.  

 
Gambar 3.1 Jarak yang dibutuhkan dalam mengerjakan di 

meja 
sumber : analisa pribadi 
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Besaran Ruang 

(A)  

(B)  



105 
 

(C)  

Gambar 3.2 Studi Ruang Khusus Coworking Space 
sumber analisa pribadi 

 

Analisis Besaran: 

• Coworking Space A 

Tabel 3.10 Analisis besaran Coworking Space A 

Sumber : Analisa pribadi 

Studi Kapasitas Luas 

SRK 60 orang 200 m2 

Perabot 

- A = Meja sculpture A = 11,5 m2 

- A’ = Kursi A’ @0,629 (20) = 12,58 m2 

- B = Meja B @0,65 (18) = 11,7 m2 

- B’ = Kursi B’ @0,44 (18) = 7,9 m2 

- C = Meja C @0,65 (4) = 2,6 m2 

- C’ = Kursi C’ @0,4 (8) = 3,2 m2 

- Area lesehan 20 m2 

- Total = 69,48 m2 
 

• Coworking Space B 

Tabel 3.11 Analisis Besaran Coworking Space B 

Sumber : Analisis pribadi 
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Studi Kapasitas Luas 

SRK 60 orang 200 m2 

Perabot 

Single work area A @2,1 (12) = 25,2  

Meja B @1,62 (6) = 9,72 m2 

Kursi B’ @0,36 (39) = 14,04 m2 

Area lesehan 21,3 m2 

- Total = 70,26 m2 
 

• Coworking Space C (Smoking Area) 

Tabel 3.12 Analisis Besaran Coworking Space C 

Sumber : Analisis pribadi 

Studi Kapasitas Luas 

SRK 50 orang 96 m2 

Perabot 

Meja A @0,5 (12) = 6m2 

Meja B @0,81 (6) = 5,67 m2 

Kursi B’ @0,36 (26) = 9,36 m2 

Area Kolam Ikan = 9,4 m2 

Total = 30,43 m2 
 

 

Spesifikasi Ruang 

- Coworking space merupakan ruang untuk bekerja bersama, 

mengerjakan tugas/pekerjaan, berdiskusi dan sebagainya. 

- coworking space menyediakan berbagai tempat kerja / duduk. 

Selain area duduk bersama, disediakan area lesehan, dan 

area single seat 

- fasiltas yang akan didapatkan didalam coworkings space 

antara lain stop kontak, pantry, akses internet. 
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- Pada Coworking Space, syarat pencahayaan adalah 350 Lux 

yaitu untuk ruang kerja dan kerja komputer (sumber: 

SNI;2000) 

 

B. Studio Digital 

Merupakan area/tempat untuk workshop, mendesain dan 

juga berkreasi mencetak sebuah desain dalam bentuk digital ke 

dalam bentuk purwarupa 3D menggunakan 3D printer, atau 

membuat / memotong pola dan desain yang diinginkan dengan 

laser cutting.  

Pola pada ruang Studio Digital adalah sebagai berikut: 

 

Bagan 3.9 pola aktivitas ruang Studio Digital 
sumber : analisa pribadi 

 

Studi Antropometri 

Dalam Studio digital, kegiatan utama yang dilakukan adalah 

mengoperasikan komputer, mesin printer (3D print, Laser Cutting) 

dan juga merakit hasil cetakan. 
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(a)               (b) 

Gambar 3.3 (a) Jarak bekerja dengan komputer (b) kebutuhan jarak area 

rakit 

sumber : Anailsa pribadi 

 

 
(a)          (b) 

Gambar 3.4 : (a) Studi penggunaan 3D printer (b) studi penggunaan laser 

cutting 

sumber : analisa pribadi 
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Besaran Ruang 

 

Gambar 3.5 Studi Ruang Khusus Studio Digital 
sumber analisa pribadi 

 

Analisa Besaran 

Tabel 3.13 Analisa Besaran Ruang studio Digital 

Sumber : Analisis Pribadi 

Studi Kapasitas Luas 

SRK 25 orang 110 m2 

Perabot 

7 perangkat komputer 

A : 3D Printer Large 0,275 m2 

B : 3D Printer Medium @0,21 (3) = 0,63 m2 

C : 3D Printer Small @0,105 m2 (4) =  0,42 m2 

D : Laser Cutting 1,5 m2 

Meja E : @2,6 m2 (3) = 7,84 m2 

Kursi E’ : @0,2 m2 (10) = 2 m2 

Meja display F : @2 m2 (2) = 4 m2 

Meja G : @1,2 m2 (9) = 10,8 m2 

Kursi G’ @0,39 (7) = 2,73 m2 
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Meja sculpture H = 6,38 m2 

Total = 36,58 m2 

 

Spesifikasi Ruang 

- 7 perangkat komputer  

- 3D Printer mini, 4 @ 35x30 cm  

- 3D Printer Medium 3 @ 49x42 cm  

- 3D Printer Large 1 @ 56x49 cm  

- Laser Cutting 1 @ 100 x 150 cm  

- Meja display 1 @ 100 x 150 cm  

- Meja komputer 8 @ 150x80 cm  

- Persyaratan intensitas cahaya 350 lux 

 

C. Studio Fashion 

Studio Fashion merupakan tempat untuk workshop, 

berkreasi dan membuat purwarupa yang berhubungan dengan 

fashion. perencanaan kebutuhan fasilitas berdasarkan hasil studi 

proyek sejenis. 

Pola aktivitas didalam ruang Studio Fashion adalah sebagai 

berikut : 
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Bagan 3.10 pola aktivitas ruang Studio Fashion 

sumber : analisa pribadi 
 

Studi Antopometri 

Pada Studio fashion, kegiatan utama yang dilakukan adalah 

menjahit, obras, merancang desain secara digital,dan merancang 

pada meja. Berikut adalah studi kebutuhan jarak penggunaan 

mesin jahit dan obras. 

 
Gambar 3.6 Studi Penggunaan mesin jahit dan obras 

sumber analisa pribadi 
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Besaran Ruang 

 
Gambar 3.7 Studi Ruang Khusus Studio Fashion 

sumber analisa pribadi 
 

Analisis Besaran 

Tabel 3.14 Analisis Besaran Ruang Studio fashion 

Sumber : Analisis pribadi 

Studi Kapasitas Luas 

SRK 40 orang 110 m2 

Perabot 

A : Mesin Jahit @0,1 m2 (10) = 1 m2 

A’ Meja mesin jahit @0,75 (5) = 3,75 m2 

B : Mesin Obras @0,14 m2 (5) = 0,7 m2 

C : Mesin Gerber Cutter = 3 m2 

C’ Meja komputer gerber 0,81 m2 

D : Meja area rakit @2,4 m2 (5) = 12 m2 

Kursi D’ @0,2 (33) = 6,6 m2 

Meja komputer DTG @0,81 (3) = 2,43 m2 

-Mesin DTG printer @0,83 (3) = 2,49 m2 

E’ : Meja mesin DTG @2,24 (3) = 6,72 m2 

F : area display manequine 2,24 m2 

Manequine @0,36 (8) = 2,88 m2 

Wardrobe 5,4 m2 

Total = 42,95 m2 
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Spesifikasi Ruang 

- 10 mesin jahit dengan dimensi 26x36 cm  

- 5 mesin obras dengan dimensi 46x32 cm 

- meja panjang ukuran 10m x 1,20 m untuk keperluan 

penggunaan alat di meja, dan workshop 

- 2 alas setrika ukuran 50cm x 100 cm 

- Mesin gerber Cutter dengan dimensi 200x150 cm  

- Manequin 8 buah 

- Wardrobe 

- Mesin DTG Print dimensi 98x85 cm 

 

D. Studio Fotografi 

Merupakan area/tempat untuk workshop pelatihan utnuk 

fotografi dan videografi. Didalamnya juga terdapat fasilitas 

laboraturium editing untuk keperluan editing video dan foto. 

Pola aktivitas didalam studio fotografi adalah sebagai 

berikut: 

   
Bagan 3.11 pola aktivitas ruang Studio Fotografi 

sumber : analisa pribadi 
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Studi Antropometri 

Pada Studio fotografi dan videografi, kegiatan yang 

dilakukan adalah foto, pelatihan merekam video, dan editing. 

Bberikut adalah studi kebutuhan jarak pengambilan foto 

 
Gambar 3.8 Studi kebutuhan jarak fotografi 

sumber analisa pribadi 
Besaran Ruang 

 
Gambar 3.9 Studi ruang Studio Fotografi dan videografi 

Sumber : Analisa pribadi 
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Analisis Besaran 

Tabel 3.15 Analisa besaran ruang studio fotografi dan videografi 

Sumber : analisis pribadi 

Studi Kapasitas Luas 

SRK 45 orang 263 m2 

Perabot 

Area foto 28,7 m2 

Area Videografi 53 m2 

Gudang peralatan dan property 19 m2 

Meja Editing 15,72 m2 

Kursi @0,39 (11)  = 4,29 m2 

Total = 120,71 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- Area Fotografi 10 m2 

- Area Videografi 6 

- kapasitas 10 – 20 orang 

- fasilitas : area make-up, gudang, backdrop photo, gudang 

penyimpanan 

- area lab. editing menjadi satu, yaitu lab editing fotografi dan 

videografi dilengkapi dengan sound system 

- menggunakan penghawaan buatan AC 

- Total luas = 263 m2 
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E. Auditorium 

Berdasarkan analisis jumlah pelaku pengunjung, auditorium 

berkapasitas 200 orang. belum termasuk untuk penyaji, dan ruang 

untuk proyektor film. Berikut studi besaran ruang auditorium: 

 

Gambar 3.10 Studi Ruang Auditorium 
sumber dokumen pribadi 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- Kapasitas 200 Orang 

- Single seat penonton (50x55cm) 

- Panggung 2,5 m x 6,5 m, untuk 3 – 4 penyaji di panggung 

- Area penonton dirancang naik (berundak) ke atas 

- Menggunakan material akustik, pencahayaan buatan, dan 

dinding depan berfungsi sebagai screen untuk proyektor 
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- total luas, ditambah dengan ruang kontrol: 331 m2 

 

F. galeri / event space 

   
(a)    (b) 

Gambar 3.11 Studi Ruang Event Space. (a) event space untuk 
pameran (b) event space untuk fashion show 

sumber Analisa pribadi 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- Ruang Galeri pamer merupakan ruang multifungsi yang 

berhubungan dengan acara pameran tertentu 

- Untuk pementasan fashion show (a) Kapasitas 80 – 100 orang 

- Untuk acara pamera tenant (b) memuat 4 tenant @ 6m2  

- total luas, ditambah dengan ruang kontrol: 180 m2 
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G. Virtual office 

 

Gambar 3. 12 Studi Ruang Virtual Office 
sumber Analisa pribadi 

 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- Ruangan yang berfungsu sebagai para startup / perintis 

UMKM yang belum memiliki kantor, bisa menyewa disini 

dengan jangaka waktu maksimal 1 tahun peminjaman 

- Ruang fleksibel, penempatan perabot tergantung penyewa 

- luas total = 15 m2 
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H. Ruang Rapat 

 

Gambar 3.13 Studi Ruang Rapat 
sumber Analisa pribadi 

 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- Kursi 12 buah @50 x 53 cm 

- 1 buah speaker  

- 1 buah papan tulis 

- 1 layar proyektor dan LCD Proyektor 

- Penghawaan buatan (AC)  
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- pencahayaan buatan dan alami 

- luas total = 43 m2 

 

I. Ruang Kelas 

• Ruang Kelas A 

 
Gambar 3.14 Studi Ruang Kelas A 

sumber Analisa pribadi 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- kapasitas 100 kursi  

- 2 buah speaker  

- 1 buah papan tulis 

- 1 layar proyektor dan LCD Proyektor 

- Penghawaan buatan (AC)  

- pencahayaan buatan dan alami 
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- luas total = 161 m2 

 

• Ruang Kelas B 

 
Gambar 3.15 Studi Ruang Kelas B 

sumber dokumen pribadi 

 

Analisis dan spesifikasi besaran: 

- kapasitas 20 - 30 kursi 

- 2 buah speaker  

- 1 buah papan tulis 

- 1 layar proyektor dan LCD Proyektor 

- Penghawaan buatan (AC)  

- pencahayaan buatan dan alami 

- luas total = 100 m2 
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• Studi Luas Bangunan dan Lahan Parkir 

- Luas bangunan 

Menentukan besaran total ruang yang dibutuhkan didalam perencanaan perancangan Yogyakarta 

Creative Hub dan ini menggunakan standar dari literatur sebagai berikut : 

o SBR: Studi Besaran Ruang 

o SB : Studi Banding  

o DA : Ernst Neufert’s Architect Data  

o HD : Human Dimension 

o AS: Asumsi 

Perhitungan sirkulasi pada ruangan dan bangunan menggunakan acuan pada buku Time Saver 

Standart for Building Types 2nd Edition, perhitungan ditetapkan sebagai berikut :  

5% – 10% = Sirkulasi Minimum  

20% = Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi  

30% = Kenyamanan Fisik  
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40% = Kenyamanan Psikologis  

50% = Sirkulasi sesuai dengan spesifik kegiatan  

70% - 100% = Sirkulasi dengan banyak kegiatan 

Dalam menentukan besaran ruang dengan Studi Besaran Ruang (SBR), untuk mencari sirkulasi 

menggunakan rumus :  

𝑥 =
(𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑜𝑡)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑜𝑡
 . 100% 

 

Tabel 3.16 : Studi Luas Bangunan 

sumber : Analisa Pribadi 

  

FASILITAS UTAMA 

 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber 

Kapasitas 

(orang) 
Perhitungan sirkulasi Luas total 

Coworking 

Space (non-

smoking) 

2 SRK 
Tipe A 

200 

Meja sculpture A = 11,5 m2 

Kursi A’ @0,629 (20) = 12,58 m2 

Meja B @0,65 (18) = 11,7 m2 

Kursi B’ @0,44 (18) = 7,9 m2 

Meja C @0,65 (4) = 2,6 m2 

200% 400 m2 
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Kursi C’ @0,4 (8) = 3,2 m2 

Area lesehan 20 m2 

Total = 69,48 m2 

Tipe B  

200  

Single work area A @2,1 (12) = 25,2  

Meja B @1,62 (6) = 9,72 m2 

Kursi B’ @0,36 (39) = 14,04 m2 

Area lesehan 21,3 m2 

Total = 70,26 m2 

200% 

Coworking 

Space 

(smoking 

area) 

1 SRK 
TIPE C 

50 

Meja A @0,5 (12) = 6m2 

Meja B @0,81 (6) = 5,67 m2 

Kursi B’ @0,36 (26) = 9,36 m2 

Area Kolam Ikan = 9,4 m2 

Total = 30,43 m2 

247% 96 m2 

Ruang Kelas 

A 
1 

SRK 

SBR 

AS 

100 

Panel backdrop = 0,6 m2 

Panggung = 4,5 m2 

Meja pembicara = 0,5 m2 

Kursi pembicara @0,49 (2) = 0,98 m2 

Kursi @ 0,5 m2 (100) = 50 m2 

Speaker @0,2 m2 (2) = 0,4 m2 

Lemari penyimpanan @0,72 m2 (2) = 1,54 m2 

Total = 58,52 m2 

123% 161 m2 

Ruang Kelas 

B 
2 SRK 

30 siswa 

1 mentor 

Panel backdrop = 0,6 m2 

Panggung = 4,5 m2 

Meja mentor 0,72 m2 

Kursi mentor @0,4 m2 

Kursi @ 0,5 m2 (30) = 15 m2 

Speaker @0,2 m2 (2) = 0,4 m2 

200% 100 m2 
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Lemari penyimpanan @0,9m2 (2) = 1,8 m2 

Total =  23,42 m2 

Auditorium 1 

SRK 

SB 

SBR 

200 

Stage = 15 m2 

Sofa = @0,3 m2 (202) = 60,6 m2 

Mesin proyektor = 0,84 m2 

Meja operator = 1,1 m2 

Total = 77,54  

300% 331 M2  

Studio 

Makerspace 

Digital 

1 
SRK 

SB 
25 

A : 3D Printer Large 0,275 m2 

B : 3D Printer Medium @0,21 (3) = 0,63 m2 

C : 3D Printer Small @0,105 m2 (4) =  0,42 m2 

D : Laser Cutting 1,5 m2 

Meja E : @2,6 m2 (3) = 7,84 m2 

Kursi E’ : @0,2 m2 (10) = 2 m2 

Meja display F : @2 m2 (2) = 4 m2 

Meja G : @1,2 m2 (9) = 10,8 m2 

Kursi G’ @0,39 (7) = 2,73 m2 

Meja sculpture H = 6,38 m2 

Total = 36,58 m2 

200% 110 M2 

Studio 

Makerspace 

fashion 

1 
SRK 

SB 
45 

-A : Mesin Jahit @0,1 m2 (10) = 1 m2 

A’ Meja mesin jahit @0,75 (5) = 3,75 m2 

-B : Mesin Obras @0,14 m2 (5) = 0,7 m2 

C : Mesin Gerber Cutter = 3 m2 

C’ Meja komputer gerber 0,81 m2 

D : Meja area rakit @2,4 m2 (5) = 12 m2 

Kursi D’ @0,2 (33) = 6,6 m2 

Meja komputer DTG @0,81 (3) = 2,43 m2 

-Mesin DTG printer @0,83 (3) = 2,49 m2 

239% 146 
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E’ : Meja mesin DTG @2,24 (3) = 6,72 m2 

F : area display manequine 2,24 m2 

Manequine @0,36 (8) = 2,88 m2 

Wardrobe 5,4 m2 

Total = 42,95 m2 

Studio 

fotografi dan 

videografi  

1 SRK  

Area foto 28,7 m2 

Area Videografi 53 m2 

Gudang peralatan dan property 19 m2 

Meja Editing 15,72 m2 

Kursi @0,39 (11)  = 4,29 m2 

Total = 120,71 

120% 238 

Event Space 

(perhitungan 

untuk fashion 

show) 

1 SRK 80 

Stage 44 m2 

Kursi @0,34 (76) = 25,84 m2 

Total = 69,84 
158% 180 

R. Konsultasi 1 SBR 10 

Meja A @0,5 (10) = 5m2 

Kursi B’ @0,36 (10) = 36 m2 

Rak buku = 2,16 m2 

Total = 42,6 m2 

200% 56 m2 

TOTAL  1818 m2 

Sirkulasi antar ruang 20%  2182 m2 
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FASILITAS PENUNJANG 

 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber 

Kapasitas 

(orang) 
Perhitungan Sirkulasi Luas total 

Perpustakaan 

Mini 
1 

AS 

NAD 
10 

Rak buku @0,6 m2 (6) = 3,6 m2 

Kursi @ 0,35 m2 (11) = 3,85 m2 

Meja baca @0,7 m2 (10) = 7 m2 

Meja petugas perpus 1,9 m2 

Total = 16,35 m2 

230% 54 m2 

Coffe Shop 1 
SBR 

HD 
50 

Meja A @1,4 m2 (4) = 5,6 m2 

Meja B @0,6 M2 (2 )= 1,2 m2 

Meja C @0,5 M2 (5) = 2,5 m2 

Meja D (bundar) 0,3 M2 (4) 1,2 m2 

Meja bar 4,7 m2 

Meja bar belakang 3 m2 

Kursi A @0,39 M2 (16) = 6,24 m2 

Kursi B @1,03 m2 (6) = 6,18 m2 

Kursi C @0,25 (10) = 2,5 m2 

Kursi D (bar) @0,19 m2 (14) = 2,66 m2 

Total = 35,78 

 

200% 167 m2 

Ruang Project 3 
SBR 

AS 
4-5 

Kursi Bundar @0,2 m2 (4) = 0,8 m2 

Meja = 1,7 m2 

Total = 2,5 m2  

200% 
9 m22 x 3 =  

27 M2 

Atm galeri 1 NAD 5 
Mesin ATM & pengguna @4m2 (5) = 20 

m2 
20% 24 M2 
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Ruang rapat A 1 SRK 12 

Kursi @ 0,265 m2 (12) = 3,18 m2 

Meja @0,7 m2 (10) = 7 m2 

lemari 1,78 m2 

sound (speaker) 0,2 m2 

Total = 12,16 m2 

253% 43 m2 

Ruang Rapat B 1 SBR 16 

Meja 13 m2 

Kursi @0,3 (16) = 4,8 m2 

Credenza 3,3 m2 

Total =  

200% 62 m2 

Virtual office 6 SRK 5 

Kursi @0,24 (5) = 1,2 M2 

Meja + credenza 3 m2 

Meja bundar 0,2 m2 

Total = 2,9 m2 

200% 
15 m2 x 6 

= 90 m2 

Playground 

area 
1 

NAD 

SBR 
15 

Meja pingpong @ 4,05 m2 (2) = 8,1 m2 

Meja Biliard @ 3,2 m2 (1) = 3,2 m2 

Foosball tables @ 1,28 m2 (2) = 2,56m2 

Arcade game @0,39 (3) = 1,17 

Dumbbell, Barbel ,seating area 6 m2 
Static Bycycle @1,5 m2 (2) = 3 m2 

Total =  m2 

200% 50 m2 

Ruang loker 2 AS 60 Lemari 0,8 m2 (10) = 8 m2 200% 48 m2 

Musholla 1 
NAD 

SBR 
20 

Sajadah @0,6 m2 (80) = 24 m2 

Lemari @0,2 m2 (2) = 0,4 m2 

Wudlu pria = 3,6 m2 

Wudlu wanita = 3,6 m2 

Total = 31,6 m2 

100% 61 m2 

Lobby / 1 TSS 30 0,72 m2 /orang 50% 32,4 m2 
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resepsionis 
 AS 2 

Meja kerja (1) = 2 m2 

Area kerja @0,6 m2 (2) =1,2 m2 
150% 8 M2 

Merchandise 

Store 
1 AS 30 

Kasir = 6 m2 

Meja display zig-zag  

Rak pakaian kecil @0,9 m2 (2) = 4,5 m2 

Total =  m2 

200% 15 m2 

Amphiteater 1 
AS 

SBR 
120 

Tribun = 85 m2 

Panggung = 9 m2 

Total = 94 m2 

50% 140 M2 

Pantry 2 NAD 4 Kitchen set 1,6 m2 200 % 9,6 M2 

R. Tunggu 

Tamu 
1 NAD 6 

Double sofa @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 
Single sofa @0,7 m2 (2) = 1,4 m2 
Meja tamu @0,6 m2 (1) = 0,6 m2 
Meja kecil @ 0,3 m2 (1) = 0,3 m2 
Total = 4,7 m2 

150% 11,75 m2 

TOTAL 842,75 m2 

Sirkulasi antar ruang 20% 1011,3 m2 

 

 

FASILITAS PENGELOLA 

 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Perhitungan Sirkulasi Luas total 

R. CEO 1 NAD 1 orang Meja kerja @1,2 m2 (1) = 1,7 m2 300% 24 m2 
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SBR 2 tamu Kursi @0,25 m2 (3) = 1,3m2 

sofa @0,56 m2 (3) = 1,2 m2 

Meja kecil 0,54m2 (1) = 0,36 m2 

rak panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

Total = 5,76 m2 

R. General 

Manager 
1 

NAD 

SBR 

1 orang 

2 tamu 

Meja kerja @1,2 m2 (1) = 1,7 m2 

Kursi @0,25 m2 (3) = 1,3m2 

sofa @0,56 m2 (3) = 1,2 m2 

Meja kecil 0,54m2 (1) = 0,36 m2 

rak panjang @1,2m2 (1) = 1,2 m2 

Total = 9 m2 

300% 24 m2 

R. Sekretaris 1 
SBR 

AS 
 2 orang 

Meja kerja 2,5 m2 

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,36 m2 

Rak buku 0,5 m2 

Total = 4,36 m2 

200 % 10,5 m2 

R. Bendahara 1 SBR 1 orang 

Meja kerja 1 = 2,3 m2 

Meja kerja 2 = 0,8 

Kursi @ 0,45 m2 (4) = 1.81 m2 

Total = 4,91 m2 

200 % 15,7 m2 

R. Manajer 

Operasional 
1 

SBR 

NAD 

1 orang 

2 tamu 

Meja kerja + nakas @1,43 m2  

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,81 m2 

rak 0,45 m2 (1) = 0,45 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,75 m2 

R. Humas 1 
SBR 

NAD 

1 orang 

2 tamu 

Meja kerja + nakas @1,43 m2  

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,81 m2 

rak 0,45 m2 (1) = 0,45 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,75 m2 
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R. Manajer 

Peralatan 
1 

SBR 

NAD 

1 orang 

2 tamu 

Meja kerja + nakas @1,43 m2  

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,81 m2 

rak 0,45 m2 (1) = 0,45 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,75 m2 

R. Manajer 

perawatan 
1 

SBR 

NAD 

1 orang 

2 tamu 

Meja kerja + nakas @1,43 m2  

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,81 m2 

rak 0,45 m2 (1) = 0,45 m2 

Total = 3,15 m2 

200 % 9,75 m2 

Ruang rapat 1 

SBR 

AP 

NAD 

12 

Kursi @ 0,265 m2 (12) = 3,18 m2 

Meja @0,7 m2 (10) = 7 m2 

lemari 1,78 m2 

sound (speaker) 0,2 m2 

Total = 12,16 m2 

253% 43 m2 

R. Tamu 1 
SBR 

NAD 
6 

Double sofa @1,2 m2 (2) = 2,4 m2 

Single sofa @0,7 m2 (2) = 1,4 m2 

Meja tamu @0,6 m2 (1) = 0,6 m2 

Meja kecil @ 0,3 m2 (1) = 0,3 m2 

Total = 4,7 m2 

150 % 11,75 m2 

R. Staff studio 3 NAD 6@2 

Kursi @ 0,45 m2 (3) = 1,81 m2 

Meja @0,7 m2 (2) = 1,4 m2 

Rak penyimpanan 0,6 m2 

Total 3,81 m2 

100 % 22,5m2 

R. Mentor 1 

AS 

SBR 

HD 

3 mentor 

5 mentor 

tamu 

Kursi @ 0,45 m2 (8) = 3,6 m2 

Meja @1,2 m2 (8) = 9,6 m2 

rak penyimpanan @0,5 m2 (8) = 4 m2 

Total = 17,2 m2 

150 % 63 m2 

R. Teknisi 1 AS 4 Meja kerja @1,9 m2 (2) = 3,8 m2 140 % 16,8 M2 
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SBR Kursi @ 0,45 m2 (4) = 1,8 m2 

Rak dispenser 0,16  

Rak lemari 1,24 m2 

Total = 7 m2 

R. Cleaning 

Service 
1 

AS 

AN 
10 

4m x 3m = 12 m2 
20 % 14,4 m2 

R. CCTV 1 
NAD 

SBR 
2 

Meja kerja @1,5 m2 (1) = 3 m2 

Kursi @ 0,45 m2 (2) = 0.9 m2 

Lemari loker, dispenser @ 0,75 m2 

Total = 4,65 m2 

100 % 6,25 m2 

R. Security 1 NAD 10 4m x 3m = 12 m2 200 % 4,8 m2 

Pantry 1 
NAD 

SBR 
4 

Kitchen set 1,6 m2 
200 % 4,8 m2 

Gudang 1 AS - 6m x 6m = 36m2 50% 54 m2 

Pos Jaga 2 NAD 4 
Meja kerja @1,2 m2 (1) = 1,2 m2 
Kursi @ 0,25 m2 (2) = 0.50 m2 
Total = 1,7 m2 

150% 
4,25 m2 x 2 = 

9,50 m2 

R. Arsip 3 SBR - Rak 2,7 m2 200% 27 m2 

TOTAL 391 m2 

Sirkulasi antar ruang 20% 438.8 m2  

 

FASILITAS SERVIS 

Nama Ruang 
Jumlah 

Ruang 
Sumber Kapasitas Perhitungan Sirkulasi Luas total 
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R. Janitor 4 NAD 1 
Lemari @0,6 m2 (3) = 1,8 m2 

100 % 
3,6  X 4 = 

14,4 m2 

R. Lavatory 

(Pria) 
3 NAD 10 

Toilet @1,5 m2 (3) = 4,5 m2 

Urinoir @0,96 m2 (3) = 2,88 m2 

Wastafel @0,6 m2 (3) = 1,8 m2 

Total = 9,18 m2 x 3 = 27,54 m2 

100% 
17,16  x 3 

= 51,48 m2 

R. Lavatory 

(Wanita) 
3 NAD 10 

Toilet @1,5 m2 (3) = 6 m2 

Wastafel @0,6 m2 (3) = 1,8 m2 

Total = 6,3 m2  

100 
12,6 X 3 = 

37,84 m2 

Loading Dock 1 
AS 

TS 
- 

4m x 4m = 16 m2 
50% 24 m2 

R. Pompa 1 
AS 

TS 
- 

4m x 8m = 32 m2 
20 % 38,4 m2 

R. AHU 1 
AS 

TS 
- 

4m x 5m = 20 m2 
20 % 24 m2 

R. Genset 1 
AS 

TS 
- 

4m x 8m = 32 m2 
20 % 38,4 m2 

R. Trafo 1 
AS 

TS 
- 4m x 4m = 16 m2 20% 19,2 m2 

R. Panel Listrik 1 
AS 

TS 
- 4m x 3 m = 12 m2 20 % 14,4 m2 

R. cooling 

Tower 
1 

AS 

TS 
- Mesin cooling tower @ 5 m2 (3) = 15 m2 50 % 22,5 m2 

R. Chiller 1 
AS 

TS 
- 

4mx 5m = 20 m2 

20 % 24 m2 

R. 1 AS - 2m x 1m = 2 m2 20% 6 m2 
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Penampungan 

Limbah Digital 

Print 

TS 

R. 

Penampungan 

Limbah 

Fashion 

1 
AS 

TS 
- 

2m x 1m = 2 m2 

20% 6 m2 

TOTAL 320,62m2 

Sirkulasi antar ruang 20% 384,744 m2 

 

Total  luas bangunan (LB) = (luas fasilitas kegiatan utama + luas fasilitas kegiatan penunjang + Luas fasilitas kegiatan 

pengelola + luas fasilitas servis) 

= 2182 m2 + 1011,3 m2 + 438,8 m2 + 384,744 m2 = 4263 m2 
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3.1.4. Studi luas lahan parkir 

- Pengelola 

Jumlah Pengelola = 54 orang per-hari 

mobil 10 % : 10% x 54 = 5,4 = 6 mobil 

motor 60 % : 60% x 54 = 32,4 = 33 motor 

kendaraan umum 30% : 30% x 54 = 16,2 = 16 kendaraan 

- Pengunjung 

Jumlah Pengunjung : 500 orang  

mobil 20% : 20% x 500 = 100 mobil 

motor 60% : 60% x 500 = 300 motor  

Kendaraan umum 20% : 20% x 500 = 1 kendaraan umum 

- Kebutuhan Parkir Kendaraan 

Parkir Pengelola :  

mobil = 6 x 12,5 (NAD) = 75 

motor = 33 x 2 (NAD) = 66 

total kebutuhan parkir = (75 + 66) x sirkulasi 100% =  282 m2 

Parkir Pengunjung 

mobil = 100 x 12,5 (NAD) = 1250 m2 

motor = 300 x 2 (NAD) = 600 m2 

total kebutuhan parkir = (1625 + 784) x sirkulasi 100% =  3700 m2 

Total kebutuhan parkir (282 + 3700) = 3982 m2 

 

 



136 
 

3.1.5. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural pada bangunan Yogyakarta Creative Hub 

harus dapat menguatkan identitas fungsi bangunan sebagai wadah 

para insan kreatif untuk berkumpul sehingga nuansa yang 

diciptakan mampu memicu tumbuhnya daya kekreatifan para 

penggunanya. Citra arsitektural diwujudkan didalam pengolahan 

fasad yang dinamis dan tidak terasa kaku. Citra bangunan yang 

menarik sehingga mampu mendukung karya – karya kreatif 

didalamnya. Bangunan ini diharapkan dapat menjadi suatu ikon di 

daerah sekitarnya. Dan juga karakter daripada dominasi 

penggunanya yaitu para generasi muda di Yogyakarta yang kreatif. 

3.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1 Studi Sistem Struktur 

  Studi Sistem struktur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

Lower-Structure, Middle-Structure, dan Upper-structure 

A. Lower Structure (Struktur Bawah) 

Struktur yang terletak di bagian bawah bangunan 

berupa pondasi, berfungsi untuk menopang beban 

bangunan.  
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Tabel 3.17 Studi Lower Structure  

Sumber : Analisa Pribadi 

Pondasi Sumuran Penjelasan 

 
Pondasi Sumuran 

Sumber. 

www.nurmayamuthia.blogspot.com 

Pondasi sumuran adalah jenis 

pondasi dalam dengan cara di cor di 

tempat. Dinamakan pondasi 

sumuran karena pondasi ini dimulai 

dengan menggali sumur dengan 

kedalaman hingga 8 meter 

Alasan Pemilihan 

- Tidak diperlukan alat berat 

- Tidak menimbulkan getaran di sekitar lingkungan 

- Cocok untuk bangunan 3-4 lantai 

Pondasi Footplat Penjelasan 
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Pondasi footplat 

Sumber: www.rumahminimalis.co 

Pondasi yang berbentuk papan 

terbuat dari betonbertulang, biasa 

dipakai untuk bangunan 2-4 lantai 

Alasan Pemilihan 

- Galian tanah lebih sedikit (hanya pada kolom struktur saja) 

- Untuk bangunan bertingkat, pondasi footplat lebih handal daripada pondasi 

batu belah 

- Biaya lebih murah 

Retaining Wall Penjelasan 

 
Retaining wall 

Sumber: www.en.wikipedia.com 

dinding penahan atau perkuatan 

tanah yang berfungsi untuk 

menahan beban horizontal. 

Biasanya digunakan pada dinding 

basement 

Alasan Pemilihan 

- Dapat digunakan pada lahan berkontur 

- Kontruksi sudah umum dipakai di ndonesia 
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B. Middle Structure (struktur tengah) 

Tabel 3.18 Studi Sistem Middle Structure 

Sumber : Analisa Pribadi 

Middle Structure 

Struktur Rangka Penjelasan  

 
Struktur rangka 

Sumber www.jayawan.com 

Struktur tengah adalah jenis 

perkuatan dalam bangunan yang 

berupa kolom, balok, dan plat lantai 

berfungsi untuk menyalurkan 

beban dari pondasi ke atap. 

 

Alasan Pemilihan 

 

- Jika ditinjau dari segi perawatan, sangat ekonomis 

- Sudah banyak tenaga di Indonesia yang mampu melaksanakan 

- Resisten terhadap api 

- Dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama 

 

Waffle Slab Penjelasan 

 
Plat lantai 

Sumber: afwa, 2008 

sistem ini mempunyai balok 
balok kecil yang saling 
bersilangan dengan jarak yang 
relative rapat dan ketebalan plat 
diatasnya cenderung tipis. 

Alasan Pemilihan 
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- Bentuk slab yang jika diekspose akan menambah nilai estetika 

Two Way Slab Penjelasan 

 

 
Two way slab 

Sumber: afwa, 2009 

Lantai yang tidak terletak diatas 

tanah langsung. Plat lantai 

didukung oleh balok-balok yang 

bertumpu pada kolom bangunan 

 
- Pengerjaannya yang mudah  
- Banyak di pakai untuk menunjang bentuk lantai yang tidak beraturan. 

 

Sistem core (inti Bangunan) Penjelasan 

 

 
Core pada bangunan 

Sumber : ririn, 2016 

 

sistem struktur yang berfungsi 
untuk memenuhi kekakuan lateral 
yang diperlukan untuk bangunan 
tinggi, seperti beban angin dan 
beban gempa.dan juga 
dimanfaatkan untuk sarana 
transportasi vertical pada 
bangunan seperti lift, tangga, shaft. 
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C. Upper Structure (struktur atas) 

Tabel 3.19 Studi Upper Structure 

Sumber : Analisa Pribadi 

Upper Structure 

Rangka Baja Konvensional Penjelasan  

 
Rangka Baja Konvensional 

Sumber:www.techno.diwarta.com  

Rangka atap yang menggunakan 

material Baja.  

 

Kelebihan 

- Tahan terhadap api 

- Terhindar dari serangan rayap 

- Pemasangan cepat 

- Mudah dibongkar pasang 

- Dapat digunakan untuk bentang yang cukup lebar 

- Dapat di ekspose 

 

Rangka Space Frame Penjelasan  

 
Space frame 

Sumber:ww.indiamart.com 

Sistem konstruksi dengan 

menggunakan sistem sambungan 

antar batang. Batang – batang 

tersebut disambungkan menggunakan 

bola baja 

Alasan Pemilihan 
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- Dapat digunakan untuk bentang lebar/panjang 

- Konstruksi ringan 

- Dapat diterapkan dalam bentuk apapun 

- Memiliki unsur estetika, sehingga dapat di ekspose 

Atap Dak Beton Penjelasan  

 
Atap Dak Beton 

Sumber:www.rumahidolaku.com 

Atap yang terbuat dari plat beton. 

Berbahan dasar campuran pasir, 

semen dan batuan split yang 

kemudian diberi tulangan baja. 

Namun seiring bertambahnya waktu, 

terdapat atap dak betony an 

gberbentuk panel, sehingga 

pemasangannya lebih mudah 

Kelebihan Kekurangan 

- Permukaan datar dapat difungsikan 

sebagai lantai 

- Mudah dalam pembersihan 

- Tahan terhadap api 

 

- Mudah terserang lumut 

- Berat material menambah berat 

kepada struktur bangunan 

- Jika terdapat kebocoran, sulit untuk 

dideteksi 
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3.2.2 Studi Sistem Enclosure Bangunan 

Studi sistem enclosure bangunan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 

Tabel 3.20 Studi Sistem Enclosure Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

o Penutup lantai 

Acian Plester 

 

Lantai plester 

www.poleslantaiacian.com 

Penutup lantai dengan material 

beton, lalu finishing coating 

Alasan Pemilihan 

- Mudah dalam perawatan 

- Mudah pengerjaannya 

- Memberikan kesan ruangan yang industrialis 

Lantai Keramik 

 

Lantai keramik 

Sumber: www.alliafurniture.com 

Keramik yang digunakan 

menggunakan motif-motif yang 

unik 

Alasan Pemilihan  

- Motif yang tersedia cukup banyak dan beragam 
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- motif yang unik untuk mencitrakan ruangan yang kreatif 

- Tahan terhadap api  

- Mudah perawatannya 

Lantai Parquette 

 

Lantai parquette 

Sumber: www.rumah.com 

Selain sebagai dinding, juga 

mampu berfungsi sebagai penutup 

dinding 

Alasan Pemilihan 

- Memiliki nilai estetis 

- Memberikan kesan alam (motif kayu) 

- Memberikan kesan hangat  

- Lebih tahan lama dibanding dengan lantai kayu lainnya 

 

o Penutup dinding 

Batu Bata Ringan (Hebel) 

 
Batu bata ringan (Hebel) 

Sumber : www.hebelpanel.com 

Batu bata ringan, material batu 

inicukup ringan, halus, dan 

memiliki tingkat kerataaan yang 

baik  

Alasan Pemilihan 
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- Memiliki kualitas dan ukuran yang seragam 

- Ringan 

- Tidak diperlukan plester tebal 

- Memiliki kedapan suara yang baik 

Batu Bata Merah 

 

 
Bata merah 

Sumber: www.adabatamerah.com 

Alasan Pemilihan 

- Tidak perlu keahlian khusus 

- Murah 

- Tidak perlu perekat khusus 

- Dapat di ekspose 

Dinding Kaca 

 
Tempered glass 

Sumber www.acmedesign.com 

Merupakan pelingkup dinding 

dengan material kaca yang 

tembus pandang, sehingga 

mampu memasukkan cahaya ke 

dalam ruangan. Bisa digunakan 

sebagai partis, jendela, pintu, dan 

partisi 

Alasan Pemilihan 

- Rapi, tahan terhadap cuaca 

- Dapat memasukkan cahaya kedalam ruangan 

- Mampu meredam kebisingan 

- Ruangan terasa luas 
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Multiplek/mdf/kalsiboard  

 
Kalsiboard 

Sumber: www.rumahku.com 

 

Merupakan material dinding yang 

akan digunakan untuk sliding wall 

dan partisi. 

Alasan Pemilihan 

- Membuat ruang menjadi fleksibel 

ACP 

 

 
ACP 

Sumber: 

www.myhouseconstruction.com 

Perpaduan antara material plat 

aluminium dengan bahan 

composite berupa panel datar.  

 

Alasan Pemilihan 

- Tahan terhadap panas dan hujan 

- Memberikan kesan modern 

- Memiliki jenis warna sesuai kebutuhan dan fleksibel 
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Cladding/Curtain 

 
Secondary Skin perforated metal 

Sumber : www.archdaily.com 

Menggunakan material – material 

yang unik dan memiliki nilai 

estetis, dan digunakan sebagai 

secondary skin pada bangunan. 

Contoh: GRC board, Aluminium 

Fin, Perforated Metal 

Alasan Pemilihan 

- Dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan 

- dapat membentuk bentuk yang unik 

 

 

o Penutup plavond 

Plavond Gypsum 

 
Plavond Gypsum 

Sumber: 

www.gambarfurniturekeren.com  

Material yang selain digunakan 

untuk partisi, juga bisa digunakan 

sebagai plavond. Ukuran gypsum 

ini sendiri adalah 120x240 cm  

Alasan Pemilihan 

- Rapi 

- Memiliki nilai estetika, dan dapat dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan 

 

Plavond PVC 
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Plavond PVC 

Sumber : www.thebeach.nu 

Digunakan untuk menutup langit-

langit suatu ruangan, terbuat dari 

bahan Polyvinyl Chloride (PVC) 

Alasan Pemilihan 

- Mampu memberikan nilai estetis dan keunikan tersendiri 

- Bahannya mengkilap 

- Tahan terhadap air 

- Kedap suara 

 

o Penutup atap 

Enamel Steel Panel 

 
Enamel Steel Panel 

Sumber www.technosmalto.it 

Panel atap yang terbuat dari plat 

baja 

Alasan Pemilihan 

- Tidak pudar 

- Tahan gores 

- Tahan terhadap api 

- Tahan terhadap zat kimia 
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Zincalume Panel 

 
Zincalum Roof Panel 

Sumber www.bluescopesteel.com 

Panel atap yang terbuat dari 

bahan dasar komposit seng, baja, 

dan aluminium 

Alasan Pemilihan 

- Tahan karat 

 

3.2.3 Studi Sistem Utilitas 

a) Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah pencahayaan yang memanfaatkan 

cahaya dari objek alam yang menghasilkan cahaya, yaitu 

matahari dan dimanfaatkan untuk menerangi sebuah ruang 

Terdapat beberapa strategi pencahayaan alami yang dapat 

dikategorikan dalam 3 kelompok dasar (Ryani Gunawan; 2010): 

▪ Strategi bukaan atap 

 

Gambar 3.16  strategi bukaan atap 
Sumber. Simulasi Rancangan Bukaan pencahayaan cahaya matahari 

langsung (ryani Gunawan, 2010) 
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▪ Strategi bukaan dengan jendela, termasuk dengan 

menggunakan light shelves 

▪ Strategi pencahayaan alami khusus, seperti Anidolic 

daylighting sistem, tubular skylight, dll. 

Kelebihan dari pencahaayaan alami ini adalah hemat energi, 

karena sumber dari pencahayaan ini sendiri adalah dari 

mataharoi. Namun kekurangannya adalah, pencahayaan 

alami sangat bergantung kepada cuaca. Sinar matahari yang 

langsung masuk menerangi ke dalam ruang (direct), akan 

membuat silau, sehingga diperlukan material seperti sun 

shading atau light shelves agar sinar matahari tidak masuk 

kedalam ruang secara langsung (indirect) 

Selain mengaplikasikan bukaan untuk Skylight, 

pengaplikasian Daylighting System seperti Tubular dan 

Anidolic Daylighting System untuk memasukkan sinar 

matahari kedalam bangunan juga direncanakan dalam 

bangunan 

-pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan 

oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Lampu buatan 

bersumber listrik. Hingga saat ini berbagai jenis dan tipe lampu 

terus berkembang dan digunakan. SNI (2000) mengeluarkan 
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standarisasi mengenai tingkat pencahayaan yang 

direkomendasikan.  

Tabel  3.21 Tingkat pencahayaan rata-rata 

sumber : SNI 03-6197-2000, konservasi energi pada sistem 

pencahayaan 

FUNGSI RUANG 
TINGKAT PENCAHAYAAN 

(Lux) 

Ruang direktur 350 

Ruang kerja 350 

Ruang computer 350 

Ruang rapat 300 

Ruang Gambar 750 

Gudang arsip 150 

Ruang kelas 250 

Perpustakaan 300 

Laboratorium 500 

Kantin 200 

Ruang makan 200 

 

Teknik pencahayaan mempengaruhi fungsi penerangan. 

Diantaranya adalah : 

• Down light, teknik pencahayaan mengarah ke bawah, biasanya 

dipasang pada plafon. 

• Spot light, pencahayaan dengan cara menyorot obyek dengan 

intensitas cahaya yang tinggi.  

• Track light, pencahayaan yang biasa digunakan sebagai lampu 

panduan jalan pada ruang publik. 
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• Wall washer, teknik pencahayaan untuk menyinari permukaan 

dinding, atau bidang vertikal. 

• Valance lighting, teknik pencahayaan dengan menyembunyikan 

cahaya pada papan horizontal. 

• Core lighting, mengarahkan pencahayaan lampu ke langit-langit 

Beberapa jenis lampu yang digunakan :  

- Lampu Halogen 

Lampu dengan teknik spot light, digunakan untuk 

menyorot obyek, dapat digunakan didalam galeri, dan 

studio film 

 

- Lampu TL 

 

Gambar 3.17 Lampu Halogen  
Sumber www.indotrading.com 

Gambar 3.18 Lampu TL  
Sumber www.tunaswirajaya.com 
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Lampu penerangan jenis TL banyak dipakai karena 

daya yang dipakai lebi kecil dibandingkan dengan lampu 

bohlam  

- Lampu LED 

Lampu hemat energi yang tidak menghasilkan 

banyak panas. Selain hemat energi dibanding dengan 

jenis lampu lainnya, lampu LED juga lebih tahan lama 

 

b) Penghawaan 

- Penghawaan Alami  

Penghawaan alami adalah memanfaatkan sirkulasi udara alami dari 

luar bangunan ke dalam bangunan. Penghawaan alami dapat 

mengurangi konsumsi energi di dalam rumah. Cara mengurangi 

konsumsi energi pada bangunan untuk penghawaan adalah 

sebagai berikut: 

o Bukaan optimal pada selatan-utara agar tidak terpapar 

langsung matahari 

Gambar 3.19 Lampu LED  
Sumber www.blog.ruparupa.id 
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o Menghadirkan pohon peneduh / vegetasi agar dapat 

menurunkan suhu 

o Peletakkan ketinggian plavond, yang akan berpengaruh 

terhadap sirkulasi didalam bangunan. Semakin tinggi plavond, 

maka udara yang bergerak akan lebih bebas 

o Menggunakan rooster agar udara dari luar bangunan dapat 

masuk ke dalam bangunan  

- Penghawaan buatan 

o Exhaust Fan 

Penghawaan buatan dengan cara menhisap udara dari 

dalam ruangan ke ruang luar. Exhaust fan ini digunakan 

pada area studio makerspace, dan ruang – ruang yang 

menghasilkan limbah udara seperti pada toilet, pantry, area 

dapur, dll. 

 

 

 

gambar 3.20 exhaust fan  
Sumber www.amazon.in 
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o AC Split 

pendingin ruangan yang penggunaannya dapat diatur 

dalam setiap titik lokasi penempatan unit ACnya tergantung 

dari kebutuhan penghawaan tiap ruangan.  

 

o AC Central 

Sistem pendinginn ruangan yang diatur dari pusat 

pengaturan AC Central. Sehingga saat AC/mesin AC 

dihidupkan, semua ruangan yang teraliri saluran AC akan 

mendapatkan penghawaan udara, dengan pengaturan 

yang sama. 

 

 

Gambar 3.21 AC Split  
Sumber www.blibli.com 

Gambar 3.22 AC Cental 
Sumber www.kyarnikyarnyo.blogspot.com 
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c) Sistem transportasi 

Bangunan ini memiliki ketinggian 3 – 4 lantai, sehingga 

untuk transportasi vertikal dan horizontal yang akan diterapkan 

adalah : 

o Tangga 

Tangga adalah sistem transportasi vertikal manual pada 

bangunan yang tidak menggunakan energi listrik. Selain 

sebagai sirkulasi, tangga juga berungsi sebagai jalur evakuasi 

saat keadaan darurat, seperti kebakaran, dsb.   

o Ramp 

Transportasi vertikal manual yang berupa jalan berbidang 

miring berperan sebagai penghubung antara ruas jalan 

maupun antara lantai yang memiliki ketinggian yang berbeda. 

Ramp ini biasanya merupakan jalur sirkuasi bagi penyandang 

disabilitas 

 

 

 

gambar 3.23 ramp pada bangunan  
Sumber www.simplifiedbuilding.com 
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o Elevator  

Transportasi vertikal dengan cara menaikkan dan menurunkan 

para pengguna bangunan untuk naik / turun pada lantai 

tertentu. Elevator ini merupakan sistem transportasi vertikal 

yang menggunakan energi listrik sangat banyak.  

d) Air bersih 

Pendistribusian air bersih didalam Creative hub menggunakan 

adalah berasal dari PDAM, kemudian ditampung didalam tanki air. 

System pendistribusian air bersih menggunakan 2 sistem, yaitu 

sistem Up Feed dan Down Feed 

o Up Feed 

Air dipompa dari bawah (Ground Tank) ke outlet air 

o Down Feed 

Air yang dipompakan dari bawah lalu ditampung di tanki air 

atas (Roof Tank) lalu kemudian disalurkan ke outlet-outlet air 

memanfaatkan gaya gravitasi 
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Berikut adalah perhitungan standar kebutuhan air bersih per hari 

menurut buku Panduan Sistem Bangunan Tinggi  (Juwana, Jimmy 

S. 2005) :  

Tabel 3.22 Kebutuhan Air bersih per hari 

sumber : Juwana, Jimmy S (2005) 

Fungsi Bangunan Unit Kebutuhan (Liter) 

Apartemen Orang 135 – 225 

Bioskop Kursi 15 

Hotel Orang 185 – 225 

Kantor Orang 45 – 90 

Restoran Kursi 70 

Rumah Sakit Tempat tidur 280 – 470 

Sekolah (dengan 

asrama) 

Murid 45 – 90 

Sekolah (tanpa 

asrama) 

Murid 135- 225 

 

Pompa 

Sumber Air 

: 

PDAM, 

Sumur 

Artetis 

Meteran 

Air 

Pompa 

Roof 
Tank 

Ground 

Tank 
Distribus

i  

Pompa 

Bagan 3.12 jaringan air bersih 
Sumber Analisa pribadi 

Lantai 

Lantai 

Lantai 
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Berdasarkan tabel standar kebutuhan air diatas, kebutuhan air 

bersih yang dapat dihitung adalah kantor, restoran, dan sekolah 

tanpa asrama yang penggunaannya rutin. Untuk kantor mengambil 

standar rata-rata 70 liter/hari, kebutuhan cafeteria 70 liter/hari, dan 

180 liter/hari untuk kelas inkubasi bisnis 

Listrik 

Suplai sistem kelistrikan utama pada bangunan Yogyakarta 

Creative Hub berasal dari PLN, dengan suplai listrik sekunder 

berasal dari genset. Sub Distribution Panel (SDP) diletakkan pada 

tiap lantai, sedangkan untuk ruang studio workshop makerspace 

memiliki SDP tersendiri. Berikut adalah diagram sistem distribusi 

kelistrikan pada bangunan Yogyakarta Creative Hub  

 

e) pengelolaan air kotor 

Pengelolaan air kotor pada bangunan Yogyakarta Creative Hub 

menerapkan konsep siklus tertutup, yaitu sebisa mungkin untuk 

Listrik PLN 

Air 
Trafo 

Generator 

Meteran 

SDP 

Workshop 

(Makerspace) 

SDP  

per lantai 

Bagan 3.13 jaringan kelistrikan 
Sumber Analisa pribadi 

MDP 
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memanfaatkan kembali air hujan atau air yang telah digunakan 

untuk digunakan kembali. 

- Grey Water (limbah cair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Air Hujan  

Sistem yang memanfaatkan air hujan dengan sebelumnya 

melalui proses menampung air hujan ke bak penampungan, 

lalu dilakukan proses filterisasi untuk mensterilkan air dari 

kuman yang ada. Lalu air akan disalurkan ke tanki air untuk 

digunakan sebagai support kebutuhan air bersih pada 

bangunan Creative Hub utamanya untuk kebutuhan flush toilet. 

Bangunan 
Bak 

Kontrol 

Bio 
Filtration 

Penggunaan 
kembali untuk 

flush toilet  

Resapkan 
ke tanah 

Bagan 3.14 pengolahan Limbah Cair 
Sumber Analisa pribadi 



161 
 

 

- Black Water (limbah padat) 

 

 

 

 

f) Penangkal petir 

Sistem penangkal petir adalah suatu sistem yang berfungsi 

untuk menangkal atau mencegah bangunan dari sengatan petir. 

Berikut adalah sistem penangkal petir yang sering digunakan 

o Sistem Konvesional / Sistem Faraday 

Penangkal petir faraday adalah penangkal petir dengan 

rangkaian jalur elektris dari bagian atas bangunan menuju sisi 

bawah / grounding dengan banyak penurunan kabel.  

Bangunan 

Penggunaan 
kembali untuk 

flush toilet 

Perawatan 
taman 

Tank 

Bagan 3.15 pengolahan Air Hujan 
Sumber Analisa pribadi 

Air Hujan 

Roof Tank 
(rain Water Harvesting) 

Filter 

Bangunan 
Bak 

Kontrol 

Bio 
Septictank Resapkan  

Bagan 3.16 pengolahan Black Water 
Sumber Analisa pribadi 
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o Sistem Elektrostatis  

Penangkal petir elektrostatis merupakan penangkal petir modern 

dengan menggunakan sistem E.S.E ( Early Streamer Emision ). 

Sistem E.S.E pada anti petir bekerja secara aktif dengan cara 

melepaskan ion dalam jumlah besar ke lapisan udara sebelum 

terjadi sambaran petir.  

 

 

Gambar 3.24 Penangkal Petir Konvensional 
(Faraday) 

Sumber www.antipetir.com 

Gambar 3.25 Penangkal Petir EvoFranklin 
Sumber www.penangkalevofranklin.wordpress.com 
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Berikut adalah perbandingan antara sistem penangkal petir 

faraday dengan Elektrostatis 

Tabel 3.23 Perbandingan penangkal petir 

sumber : www.penangkalevofranklin.wordpress.com (didownload 

pada 5 februari 2018) 

Penangkal Petir Konvensional Penangkal Petir Elektrostatis 

• Membutuhkan banyak kabel 

• Daerah perlindungan terbatas, 
area perlindungan hanya 
sebatas air terminal yang 
melekat pada bangunan. 

• Lebih mahal bila diterapkan 
untuk area perlindungan yang 
luas. 

• Membutuhkan banyak arde. 

• Membutuhkan banyak air 
terminal di atap 

• Akan memiliki kecenderungan 
mengganggu estetika 
bangunan rumah anda. 

• Bentuk ujung terminal yang 
runcing dalam jumlah banyak 
akan sangat berbahaya bagi 
petugas pemeliharaan gedung 
atau pekerja yang bekerja di 
atap. 

• Tidak banyak membutuhkan 
komponen maupun kabel 

• Area perlindungan lebih luas 
antara 60-150 m 

• Lebih murah untuk area 
perlindungan yang luas 

• Pada umumnya hanya 
membutuhkan 1 arde. 

• Hanya membutuhkan 1 
terminal untuk radius tertentu. 

• Perawatan dan pemasangan 
pada bangunan yang mudah. 
Merupakan pilihan yang tepat 
dan tidak mengganggu 
estetika bangunan anda. 

• Bertindak sebagai pencegah 
interferensi perangkat 
komunikasi anda. 

• Lebih aman bagi pekerja yang 
akan melakukan perawatan. 

g) pengamanan kebakaran 

Untuk pengamanan bangunan dari kebakaran, bangunan 

dilengkapi dengan Fire Security System, diantaranya adalah : 

- Alarm Api 

Alat yang berfungsi sebagai tanda pemberitahuan terjadinya 

kebakaran. Cara kerja alat ini adalah, memencet tombol pada 

alat tersebut, dengan sebelumnya memecahkan terlebih dahulu 

http://www.penangkalevofranklin.wordpress.com/
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kaca pelindung tombol. Lalu suara alarm akan berbunyi untuk 

memberitahu terjadinya kebakaran 

 

- Sprinkle 

Alat yang berfungsi sebagai pemadam api didalam 

bangunan secara otomatis jika terdeteksi terdapat api, atau 

melampaui suhu yang sudah ditentukan. Alat ini yang 

terletak pada ceiling 

 

 

 

Gambar 3.26 Alarm Api 
Sumber : www.pemadamaceh.wordpress.com 

Gambar 3.27 Fire Sprinklers  
Sumber : www.beaherosaveahero.com 
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- Alarm Asap 

Berfungsi sebagai pendeteksi asap / pendeteksi 

terjadinya kebakaran oleh asap, lalu berintegrasi dengan 

sistem keamanan untuk membunyikan alarm peringatan 

kebakaran 

 

 

- Hydrant System 

merupakan sistem pemadam kebakaran yang 

terhubung dengan sumber air. 

 

 

 

Gambar 3.28 alarm asap / detektor asap  
Sumber : www.bromindo.com 

Gambar 3.29 Hydrant System (a) Hydrant 
gedung (b) Hydrant Lingkungan 

Sumber : www.aloekmantara.blogspot.co.id  

(a) (b) 
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Sistem pengamanan kebakaran pasif, seperti :  

- Emergency Exit 

Akses keluar/masuk bangunan disaat keadaan darurat atau 

terjadi kebakaran. Dilengkapi dengan area penanda yang 

menonjol dan mampu menyala didalam gelap 

 

 

- Sign jalur evakuasi 

Penggunaan penanda jalur evakuasi, dan mengaplikasikan 

penanda yang mampu menyala dalam gelap (Glow in the dark) 

Gambar 3.30 Emergency Exit  (a) Emergency Exit. (b) 
Emergency Exit Glow in the dark 

Sumber : www.indiamart.com ; www.visualworkplaceinc.com  

(a) (b) 
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h) keamanan bangunan 

o Sistem Keamanan Aktif 

Sistem keamanan aktif merupakan sistem keamanan yang 

dilakukan oleh jajaran security yang bertugas untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban di lapangan, baik itu di dalam 

maupun luar bangunan secara langsung.  

o Sistem Keamanan Pasif 

Sistem keamanan pasif adalah sistem keamanan yang 

dijalankan dengan menggunakan teknologi keamanan, antara 

lain: 

- CCTV 

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan sistem 

komputer yang dilengkapi dengan kamera pengawas dan 

menghasilkan video / rekaman gambar kejadian pada 

waktu dan tempat dimana perangkat CCTV tersebut 

dipasang. Rekaman CCTV ini hanya bisa dilihat oleh 

petugas keamanan yang berwenang pada ruang khusus. 

CCTV biasnya menyala selama 24 jam 

Gambar 3.31 Sign jalur evakuasi 
Sumber : www.glowpaint.inc 
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- Automatic Door Lock System 

Sistem pengamanan kunci otomatis dengan sistem 

penguncian menggunakan pin untuk membuka/mengunci 

pintu 

 

3.2.4 Studi Pemanfaatan Teknologi 

A. Daylighting sistem 

- Anidolic Daylighting System 

Anidolic Daylighting Sistem (ADS) adalah suatu sistem 

pencahayaan yang bekerja dengan cara menangkap cahaya 

matahari dari luar ruangan, dan memasukkannya kedalam 

Gambar 3.32 CCTV 
Sumber : www.bilkulonline.com 

Gambar 3.33 Automatic Door Lock System 
Sumber : www.dir.indimart.com 
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ruangan menggunakan kolektor untuk meningkatkan 

pencahayaan dalam ruang tersebut. Alat dari ADS ini 

menggunakan pipa persegi yang diletakkan pada ceiling, dan 

juga menempatkan 2 anidolic optical (kolektor cahaya) pada 

kedua sisi dari pipa tersebut. Pipa yang terluar untuk 

menangkap cahaya matahari, dan pipa yang terdapat pada 

ruang berfungsi untuk menyebarkan cahaya yang disalurkan 

melalui pipa persegi tersebut. Pada pipa persegi tersebut, 

dilapisi dengan material dengan daya reflector tinggi, 

sehingga kemungkinan daya cahaya matahari untuk 

menghilang dapat berkurang. Pada bagian luar, yaitu bagian 

yang berfungsi untuk engkoleksi cahaya, juga berfungsi 

untuk mengatasi air untuk masuk (air hujan). 

 

 

 

Gambar 3.34 Anidolic Daylighting Sistem 
Sumber. Johnson, Kjeld. 2010 . Daylight In 

Building 
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Cara kerja 

 Daylighting sistem dengan tipe penyaluran cahaya, dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu Capture (Penangkap cahaya, 

kolektor), transmitter (penyalur), outlet (pendistribusi 

cahaya). Untuk penjabaran dari Anidolic Daylighting Sistem 

(ADS) ini sendiri adaalah sebagai berikut : 

a. Capture (penangkap cahaya) 

Penangkap cahaya merupakan alat yang berfungsi untuk 

menangkap cahaya, lalu mengarahkannya ke penyalur 

cahaya (transmitter). Penangkap ii biasa terletak diluar. Pada 

desain ADS bisa berupa statis dan dinamis.  

Untuk yang dinamis, kolektor ini mampu mengikuti arah 

datangnya cahaya, namun karena bentuk ini dapat mengikuti 

datangnya cahaya, dan otomatis konsentrasi cahaya yang 

juga ikut didalamnya terdapat energy panas, mampu 

mengakibatkan kerusakan pada bagian transmitter, shingga 

perlu adanya filter pada bagian ini, dan penangkap cahaya 

dinamis tentu membutuhkan biaya lebih besar, dan 

perawatan yang lebih.  

Untuk penangkap cahaya dengan bentuk statis, desain akan 

lebih sederhana, sehinnga konstruksinya pun juga 

sederhana yang akan berimbas juga ke biaya konstruksi. 

Perwatannya pun lebih murah.  
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b. Transmitter (penyalur) 

Transmitter pada desain ADS ini menggunakan penyalur 

cahaya berpenampang kotak. Penyaluran cahaya dalam 

pipa berpenampang kotak memanfaatkan sifat reflector dari 

permukaannya. 

 

Perjalanan cahaya dalam memasuki penyalur ada dua 

kemungkinan (Ryani, 2009)  

1. Cahaya dengan sudut datang 0≤α≤0o akan langsung masuk 

ke dalam penyalur  

Gambar 3.35 transmitter Anidolic Daylighting Sistem 
Sumber. Gunawan, Ryani. Simulasi Rancangan bukaan 
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2. Cahaya dengan sudut datang 0≤α≤90o +0o akan masuk ke 

dalam penyalur dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan 

terpantul oleh penangkap 

 

c. diffuser (pendistribusi cahaya) 

  Cahaya yang keluar dari penyalur masuk ke kotak 

pembias cahaya. Pada alat ini cahaya akan didistribusikan 

secara difus ke dalam ruangan 

- Tubular daylighting System 

Gambar 3.36 Cahaya dengan sudut datang 0≤α≤0o 
Sumber. Gunawan, Ryani. Simulasi Rancangan bukaan 

Gambar 3.37 Cahaya dengan sudut datang 0≤α≤90o +0o 
Sumber. Gunawan, Ryani. Simulasi Rancangan bukaan 
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Tubular Daylighting Sistem (TBS) hamper sama 

dengan Anidolic Daylighting Sistem, Sistem teknologi ini 

tersusun atas 3 komponen, yaitu kubah optic (capture zone), 

pipa (transmitter), dan diffuser (delivery zone). Yang 

membedakan adalah peletakannya yang secara vertkal, 

walaupun juga tidak menutup kemungkinan untuk 

ditempatkan secara horizontal. Pada bagian kubah optic, 

terdapat lapisan lensa khusus yang hanya menyerap sinar 

matahari, dan mencegah panas masuk ke dalam ruangan. 

Lalu pada bagian pipa (transmitter) dengan menyalurkan 

spectrum – spectrum cahaya, lalu disebarkan oleh diffuser 

ke dalam ruangan. 

 

 

Gambar 3.38 tubular Daylighting Sistem 
Sumber.  Ellis G, Peter . (2004) 
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Veronica (2006) menjabarkan beberapa merk Tubular 

daylighting sistem yang banyak doi pasaran, seperti 

Monodraught, Solatube, Skydome, dll.  Dan menjabarkan 

bagian-bagian yang terdapat pada tubular Daylighting Sistem 

(TDS) ini.  

a. Collector, TDS yang murah menggunakan kubah akrilik 

sederhana. Terlihat pada gambar 3.39, beberapa tipe kolektor 

dari berbagai jenis merk. Pada gambar di kiri merupakan 

contoh dari TDS merk Monodraugh, dengan collector 

menggunakan jenis prisma. Pada gambar yang tengah adalah 

TDS dari merk skydome, yang berbentuk seperti potongan 

pyramid, lalu pada gambar yang kanan mrupakan TDS dari 

merk Solatube, sistem kolektor yang mengkombinasikan 

material reflektif dan prisma akrilik   

 

Gambar 3.39 Jenis collector pada TDS. Kiri : Monodraught sunpipe 
collector. Tengah : Skydome sunpipe collector. Kanan : solatube 

collector 
Sumber. Garcia, Veronica . 2006 . innovative daylighting sistems for 

deep plan commercial building 
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b. Transport Guide (penyalur), terbuat dari material dengan daya 

pantul (reflective) yang tinggi, diantaranya polished (85%), 

silvered (95%), aluminium, silver dengan dilapisi (coated) 

dengan film plastic (95%). Dan juga bahan atau material 

reflektif yang baru seperti yang dijelaskan Alanod(2005) dalam 

Garcia (2006) Miro Silver (98%) dan Spectalight infinity (99%) 

(solatube,2005) dalam Garcia(2006) 

c. Penyebar/emitter 

Pada output atau bagian akhir pada TDS, diletakkan alat yang 

mampu menyebarkan cahaya 

Ukuran dari TDS sangat bervariasi, biasanya 

berukuran 20 cm sampai 40 cm (diameter) dengan panjang 

hingga 5 meter (dua lantai). TDS in biasanya digunakan 

pada ruangan yang tidak bias terakses oleh skylight.  

B. Jaringan Internet Fiber Optic  

Teknologi yang mampu memberikan layanan internet 

broadband, yaitu pelayanan jaringan internet, telepon, 

hingga video pada saat yang bersamaan dengan 

kecepatan mencapai ratusan Mbps. Sistem keamanan 

juga bisa diintegrasikan dengan pemanfaatan fiber optic 

pada bangunan, seperti CCTV dan Auto Lock Door 

System. 
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Kelebihan fiber optic :  

- Kapasitas (bandwidth) yang besar dalam 

mentransmisi informasi yang ada memiliki kecepatan 

yang tinggi, hingga mencapai beberapa gigabit/detik. 

- Sinyal degradasi lebih kecil,tidak terpengaruh pada 

gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio 

Karena terbuat dari kaca dan plastik murni. 

- Ukurannya kecil, ringan, Lebih tipis dan Fleksibel.: 

mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel 

tembaga sehingga memudahkan suplai dan 

pemasangan. 

- Murah jika membandingkannya dengan banyaknya 

daya transmisi dari kabel tembaga Kapasitas lebih 

besar 

- Serat optik aman, Tidak mudah terbakar : tidak 

mengalirkan listrik 

Kekurangan fiber optic :  

- Harga yang masih relative mahal. 

- Diperlukan alat khusus dalam instalasi kabel jaringan 

optic 

- Tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok tajam / 

menyudut 
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- Perbaikan instalasi memerlukan tenaga yang ahli di 

bidangnya 

 

Bagan jaringan fiber optic :  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

• OLT (Optical Line Terminal)  

- memiliki fungsi sebagai titik hubung provider dengan 

pelanggan 

- Pusat pengaturan dan monitoring jaringan yang 

digunakan oleh pelanggan 

- sinyal layanan dari provider akan dikonversi kedalam 

bentuk sinyal optic dengan OLT 

• ODC (optical Distribution Cabinet) : 

- Merupakan titik sambung penyebaran layanan ke area 

yang lebih kecil 

Bagan 3.17 jaringan Fiber Optic pada bangunan 
Sumber : analisa pribadi 
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- Tempat koneksi kabel feeder ke kabel distribution 

• ODP (Optical Distribution Point) : 

- Merupakan perangkat titik point kabel dropp optic kea 

rah pelanggan 

- terdapat 3 jenis ODP, yaitu : ODP Pedestal 

(diletakkan pada permukaan tanah), ODP Pole/Wall 

(diletakkan pada dinding/tiang), ODP Closure 

(diletakkan pada kabel)   

• OTP (optical Termination Premises) : 

- perangkat yang ditempatkan pada ruang/instalasi 

ruang, sebelum disalurkan melalui kabel indoor ke 

ONT 

• ONT / ONU (Optical Network Terminal / Optical Network 

Unit) 

- perangkat yang berfungsi sebagai pengkonversi 

layanan dalam sinyal optic menjadi elektrik 

- Output ONT/ONU : data internet, video service, IP TV 

- ONT melayani 1 pelanggan saja 

- ONU melayani dalam 1 area/kluster misal untuk 

pertokoan, perkantoran, mall 

Penyedia Layanan (Provider) : 

Di Indonesia terdapat beberapa Internet Provider  

yang sudah menyediakan layanan internet berbasis Fiber 
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Optic, seperti Telkom IndiHome, Biznet, FIrstmedia, 

Indosat Ooredoo GIG, Oxygen.id.  

  
Gambar 3.40 daftar provider internet fiber di Indonesia 

Sumber www.id.techinasia.com diakses pada 8 Maret 2018 
  

Berdasarkan tabel di atas, dengan pertimbangan 

harga, kecepatan dan lain-lain, provider yang akan 

digunakan dalam proyek Yogyakarta Creative Hub adalah 

IndiHome dan MyRepublic. Pemilihan kedua provider ini 

untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan konektivitas 

internet. 

Untuk pembagian providernya, untuk keperluan 

pengelola dan para penghuni virtual office yang lebih 

bersifat privat menggunakan jaringan fiber IndiHome 
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karena dari paket IndiHome tersebut mendapatkan paket 

telepon lokal/interlokal yang dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang kinerja pengelola. Lalu, untuk keperluan ruang 

public menggunakan provider MyRepublic dengan 

kecepatan 300 Mbps,  diharapkan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan akses internet kepada banyak pengguna. ONT 

akan ditempatkna pada tiap lantai untuk  menjaga 

kestabilan konseksi internet 

C. Top Mix Permeable 

Top mix Permeable adalah solusi perkerasan beton 

dengan sistem pengeringan yang cepat, karena memiliki 

kemampuan untuk menyerap air dan disalurkan ke tanah, 

siklus daur air pun tetap terjaga. Sehingga penggunaan 

Top Mix Permeable ini sangat baik jika diaplikasikan untuk 

perkerasan jalan. 

 

Gambar 3.41 Top Mix Permeable 
Sumber : www.tarmac.com 
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3.3 Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan  

3.3.1 Analisa Pemilihan Tapak 

Rencana pemilihan lokasi tapak terletak di Kabupaten 

Sleman. Yogyakarta Creative Hub diklasifikasikan sebagai 

bangunan Pendidikan karena memiliki fungsi pelatihan dan 

pengembangan usaha ekonomi kreatif. Berdasarkan Perda 

No. 2 Tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman merupakan area Pendidikan.  

Alternatif Tapak 

Kecamatan Depok, Kelurahan Caturtungal dipilih 

sebagai lokasi site proyek Yogyakarta Creative Hub. 

Kecamatan Depok berada di Kawasan Utara Aglomerasi 

Kota Yogyakarta, Keberadaan Kecamatan Depok strategis 

karena terdapat beberapa perguruan tinggi, objek vital, dan 

kawasan pemukiman baru. Kecamatan depok memiliki 3 

Desa dan 58 Dusun. Adapun beberapa universitas yang 

terdapat di Kecamatan Depok antara lain 

Tabel 3.22 Daftar Universitas di Kecamatan Depok 

Sumber : Google.com (diunduh tanggal 6 Maret 2018) 

Universitas Alamat 

Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Caturtunggal 

Universitas Sanata Dharma Jl. Affandi Tromol Pos 29, 

Mrican , Caturtunggal 
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Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Jl. Colombo No. 1, 

Caturtunggal 

Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta 

Caturtunggal 

UPN Veteran Jalan SWK, Condongcatur 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Jl. Laksda Adisucipto, 

Caturtunggal 

STIE YKPN Jl. Seturan Raya, 

Caturtunggal 

Universitas Proklamasi 45 Jl. Proklamasi No. 1 

Babarsari, Caturtunggal 

Institut Pertaninan Stiper Jl. Petung, Caturtunggal 

Universitas Respati  Jl. Laksda Adisucipto, 

Caturtunggal 

Akademi Komunikasi 

Yogyakarta 

Jl. Laksda Adisucipto No. 

279, Caturtunggal 

 

  

Gambar 3.42 Citra Satelit Kecamatan Depok 
Sumber : maps.google.com 
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Batas – batas Kecamatan depok antara lain: 

Utara : Kecamatan Ngemplak, Sleman 

Timur : Kecamatan Kalasan, Sleman 

Selatan : Kota Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Bantul 

 

Alternatif Tapak 1  

Alternatif 1 rencana tapak Proyek Yogyakarta Creative 

Hub terletak di Jalan Kaliurang (Jakal), KM. 5, Kecamatan 

Depok.   

  

Gambar 3.43 Lokasi Alternatif 1 Site Yogyakarta Creative 
Hub 

Sumber : maps.google.com, analisa pribadi 
 

• Batas Tapak :  

- Utara  : Ruko, Jl. Pandega Karya 

- Timur  : Jl. Pandega Duta 1 
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- Selatan  : Permukiman, Gg. Pandega Mandala 

- Barat  : Jl. Kaliurang 

• Karakteristik Tapak dan Potensi:  

- Tapak merupakan lahan kosong dan terdapat ruko  

- Lingkungan disekitar tapak berada pada jalan yang 

cukup ramai 

- lingkungan sekitar tapak sudah terdapat utilitas 

seperti listrik, dan telepon  

- terdapat transportasi umum yang melewati jalan di 

depan tapak 

- Area tapak merupakan pusat pendidikan, 

perdagangan, dan jasa. 

- Kondisi jalan raya yang cukup lebar 

- Dekat dengan UGM 

- Area tapak merupakan Aglomerasi perkotaan 

Yogyakarta  

• Kendala Tapak : 

- Tingkat kebisingan yang tinggi karena terletak pada 

di pinngir jalan raya dengan lalu lintas yang cukup 

ramai 

- Karena lalu lintas ramai, perlu diantisipasi 

kemacetan yang terjadi pada jam – jam tertentu 
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• Foto Kondisi sekitar tapak : 

 

Gambar 3.44 Kondisi Jalan Kaliurang (Jakal) KM. 5 
sumber Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 3.45 Kondisi Jalan Kaliurang (Jakal) KM. 5 
sumber Dokumentasi Pribadi 

 

Alternatif Tapak 2 : 

Alternatif 1 rencana tapak Proyek Yogyakarta Creative 

Hub terletak di Jalan Affandi, Kecamatan Depok, Kelurahan 

Caturtunggal.   
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Gambar 3.46 Lokasi Alternatif 2 Site Yogyakarta Creative 
Hub 

Sumber : maps.google.com 
 

 

• Batas Tapak :  

- Utara  : Pertokoan, Jl. Cendrawasih 

- Timur  : Permukiman 

- Selatan  : Jl. Perkutut 

- Barat  : Jl. Affandi 

• Karakteristik Tapak dan Potensi:  

- Tapak merupakan lahan kosong  

- Lingkungan disekitar tapak berada pada jalan yang 

cukup ramai 

- lingkungan sekitar tapak sudah terdapat utilitas 

seperti listrik, dan telepon  
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- terdapat transportasi umum yang melewati jalan di 

depan tapak 

- Area tapak merupakan daerah pendidikan, 

perdagangan, dan jasa. 

- Area tapak merupakan daerah yang cukup padat 

• Kendala Tapak : 

- Tingkat kebisingan yang tinggi  

- Jalan yang tidak terlalu lebar 

- Terdapat pembatas jalan (pulau jalan) sehingga 

dari jalan yang berseberangan dari lokasi tapak 

untuk menuju ke tapak harus memutari jalan 

terlebih dahulu  

- Banyaknya para pemilik kendaraan yang parkir di 

pinggir jalan, menjadi salah satu penyebab 

kemacetan  

- Kemacetan yang sering terjadi di jalan Affandi 

• Foto Kondisi sekitar tapak : 

 
Gambar 3.47 Kondisi rencana tapak alternatif 2 

Sumber : maps.google.com (diunduh pada 6 Maret 2018)  
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(a)  (b) 
 

Gambar 3.48 Kondisi jalan Affandi. (a) terdapat pulau jalan sebagai 
pembatas jalan. (b) terdapat parkir dipinggir jalan yang menyebabkan 

kemacetan. 
Sumber : maps.google.com (diunduh pada 6 Maret 2018)  

 

Kriteria Pemilihan Lokasi Tapak : 

- Lingkungan (fasilitas Umum) : Berada di dekat keramaian / pusat 

aktivitas warga, khususnya aktivitas anak muda (memiliki 

keterkaitan fungsi disekitar Kawasan untuk mendukung kegiatan 

bangunan) 

- Fisik : topografi yang relatif datar, daya dukung tanah yang baik, 

bukan daerah rawan bencana 

- Pencapaian : untuk menuju site, terdapat transportasi umum yang 

menuju ke site  

- Aksesibilitas : mudah untuk diakses baik kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum 
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- Utilitas : Tersedianya jaringan air bersih, listrik, saluran drainase, 

telekomunikasi, sampah 

Berikut adalah penilaian tapak, dengan interval angka 1 – 10 

Tabel 3.23 penilaian tapak 

sumber : analisa pribadi 

Kriteria 
Bobot 

(max.) 

Jalan Kaliurang 

KM. 5 

Jalan 

Affandi 

Lingkungan 

(fasilitas umum) 
10 9 8 

Fisik 10 9 9 

Pencapaian 10 10 8 

Aksesibilitas 10 10 7 

Utilitas 10 9 9 

Total 
50  47 41 

100% 94% 82% 

 

Berdasarkan penilaian kriterian pemilihan tapak, didapati penilaian 

dengan angka tertinggi pada lokasi tapak alternatif 1 yang terletak di Jalan 

Kaliurang (jakal) KM. 5. Sehingga lokasi tapak pada jalan Kaliurang 

terpilih menjadi lokasi proyek Yogyakarta Creative Hub  


