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BAB III 

ANALISA PENDEKATAN DAN PROGAM ARSITEKTUR 

 

3.1  Analisa Pendekatan Arsitektur 

3.1.1 Study aktifitas  

3.1.1.1 Pengelompokan Ruang 

  

SIFAT 
KEGIATAN 

RUANG AKTIFITAS PELAKU 

PUBLIK Minimarket Memilih Barang Pengunjung 

Membayar Barang Tamu 

Membersihkan tempat Kasir 

  Cleaning service 

Blok 
bangunan 

Duduk duduk Pedagang 

Berbincang bincang Pembeli 

 transaksi Karyawan 

Pujasera Berbincang bincang Pengunjung 

Memesan Pedagang 

Makan & minum CS 

Membayar Pesanan Pelayan 

  Kasir 

Ruang Parkir Parkir Kendaraan Pedagang 

  Pengunjung 

  Pengurus 

Toilet MCK Pengunjung 

BAB/ BAK Pedagang 

ATM  Tarik tunai Pedagang 

Setor Tunai Pengunjung 

  Pengurus 

SERVICE Area Parkir Parkir kendaraan Pembeli 

  Pegawai Kasir 

Toilet BAB/ BAK Pengunjung 

  Penghuni 

  Pengurus 

SEMI 
PRIVATE 

Kasir Transaksi Pembeli 

  Pengurus Kasir 

ATM center Tarik Tunai Pedagang 

Setor Tunai Pengunjung 

  Karyawan 

Tabel 3.1.1.1 Tabel Pengelompokan Ruang 
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  Pengurus 

Private Kantor 
Pengurus 

Rapat Pengurus 

Berbincang bincang Pengunjung 

Bertemu Klien/orang Penghuni 

Ruang Rapat Rapat Pengurus 

Berbincang bincang Karyawan 

Ruang 
Absensi 

Absen Hadir Karyawan 

Absen Pulang Pengurus 

Ruang ME Kontrol  Karyawan ME 

Pengoprasian Mekanik 

Perbaikan   

Ruang 
Pompa 

Mengatur Perairan Karyawan 

R. Jaga Menjaga Keamanan Security 

Informasi   

 

 

3.1.1.2 Pola Ruang 

 Pedagang 

 Datang 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

Datang Parkir Pedestrian 

Bangunan 

Blok / Loss 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 
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 Pergi 

   

 

 

 

 

 

   Pengunjung 

   Datang 

    

 

 

 

 

 

    

   Pergi 

   

 

 

    

    

 

 

Blok / Loss 
Bangunan Pedestrian 

Parkir 

Keluar 

Datang Parkir Pedestrian 

Bangunan 

Bangunan Pedestrian Parkir 

Keluar 

Blok / Loss 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 
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   Pengelola 

   Datang 

    

 

  

 

 

 

 

   Pergi 

 

 

   

  

 

 

 

 

  Karyawan 

  Datang 

  

 

 

 

 

 

 

Datang Parkir 

Pengelola 
Pedestrian 

Bangunan 

Bangunan Pedestrian Parkir 

Pengelola 

Keluar 

Datang Parkir 

Pengelola 
Pedestrian 

Bangunan 

Ruang Pengurus 

Ruang Pengurus 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 
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Pergi 

 

  

 

 

 

3.2 Study Fasilitas 

 

3.2.1 Study Kebutuhan Ruang 

 Pokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOK 

PELAKU AKTIFITAS RUANG KATEGORI 
RUANG 

Pedagang Duduk Blok /Kios Publik 

Berbincang - 
bincang 

Blok /Kios Publik 

Makan Pujasera Publik 

Bertransaksi Blok /Kios Publik 

Istirahat R. Istirahat Semi Privat 

BAB/BAK Kamar 
Mandi 

Service 

Pengunjung Datang Are Parkir Publik 

Berjalan - jalan Blok / Kios Publik 

Makan Pujasera Publik 

Bertransaksi Blok / Kios Publik 

BAB/BAK Kamar 
Mandi 

Service 

Bangunan Pedestrian Parkir 

Pengelola 
Keluar 

Skema 3.1.1.2 Pola Ruang 

Tabel 3.2.1 Study Kebutuhan Ruang 
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 PENGELOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGELOLA  

PELAKU AKTIFITAS RUANG KATEGORI 
RUANG 

Kepala 
Pasar 

Datang Parkiran Publik 

Bekerja R. Kepala Privat 

Rapat R. Rapat Privat 

Istirahat Pujasera Publik 

Makan/ Minum Pujasera Publik 

BAB/BAK Toilet Service 

Menyimpan 
Berkas 

R. Kepala Privat 

Menerima 
Tamu 

R. Kepala Privat 

Pengelola  Datang Parkiran Publik 

Bekerja R. Pengelola Privat 

Rapat R. Rapat Privat 

Istirahat Pujasera Publik 

Makan/ Minum Pujasera Publik 

BAB/BAK Toilet Service 

Menyimpan 
Berkas 

R. Pengelola Privat 

Menerima 
Tamu 

R. Pengelola Privat 

ME Pemeliharaan R. ME Privat 

Perawatan R. ME Privat 

Perbaikan R. ME Privat 

Makan/ Minum Pantry Semi Privat 

Istirahat R.Istirahat Semi Privat 

Pulang Parkiran Publik 

BAB/BAK Toilet Service 

Security Menjaga 
Keamanan 

Pos Satpam Semi Publik 

Makan/ Minum R. Istirahat Semi Publik 

BAB/BAK Toilet Service 

Istirahat R. Istirahat Semi Publik 

Tabel 3.2.1 Study Kebutuhan Ruang 
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3.2.2 Daftar Ruang 

 Ruang Pengelola 

 

- Ruang Kepala Pasar 

- Ruang Bendahara 

- Ruang bag Admnistrasi 

- Ruang bag Ketertiban 

- Ruang Rapat 

- Ruang bag Kebersihan 

- Toilet 

- Ruang Mekanikal Elektrikal 

- Gudang 

- Ruang Makan  

- Ruang Istirahat Karyawan 

- Ruang keamanan 

 Ruang Pedagang 

- Blok / Kios 

 Ruang Penunjang 

- Ruang Lobby 

- Minimarket 

- Pujasera 

- ATM center 

 Ruang Service 

- Toilet 
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3.2.3 Persyaratan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA 
RUANG PENCAHAYAAN PENGHAWAAN KEAMANAN 

B
U

A
T

A
N

 

A
L

A
M

I 

B
U

A
T

A
N

 

A
L

A
M

I 

K
E

B
A

K
A

R

A
N

 

S
E

K
U

R
IT

A

S
 

1 Ruang Kepala 0   0   0 0 

2 R. Bendahara 0   0   0 0 

3 R. 
Administrasi 

0   0   0 0 

4 R. Personalia 0   0   0   

5 R. Rapat 0   0   0 0 

6 R. PABX 0     0 0   

7 R. Tunggu 0 0 0 0 0   

8 R. ME 0 0 0 0 0   

9 R. 
Housekeeping 

0 0 0 0 0   

10 Gudang   0   0 0   

11 Loundry 0 0   0 0   

12 R. Makan  0 0   0 0   

13 R. Istirahat 0 0   0 0   

14 Dapur/ Pantry 0 0   0 0   

15 Toilet 0 0   0 0   

16 R. Keamanan 0 0   0 0   

1 Blok/ Loss 0 0 0 0 0 0 

1  Ruang Lobby 0 0 0 0 0 0 

2 Minimarket 0 0 0   0 0 

3 Pujasera 0 0 0 0 0 0 

4 ATM center 0 0 0   0 0 

Tabel 3.2.3 Tabel Persyaratan Ruang 

ASPEK 
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3.2.4. Pola Sirkulasi Ruang 

 Pola Sirkulasi Pedagang 

 

 

 

  

 

Pola Sirkulasi Pengelola 

 

 

 

 

 

Pola Sirkulasi Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN 

BLOK / LOSS KELUAR 

PERGI 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN 

RUANG PENGELOLA KELUAR 

PULANG 

DATANG 

PARKIR PEDESTRIAN 

BLOK / 

LOSS 
KELUAR 

PULANG 

Skema 3.2.4 Pola Sirkulasi Pedagang 

Skema 3.2.4 Pola Sirkulasi Pengelola 

Skema 3.2.4 Pola Sirkulasi Pengunjung 
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3.2.5 Study Ruang Khusus 

  Study ruang khusus merupakan suatu metode pertimbangan dengan 

berbagai aspek- aspek pembentuk ruang terhadap bangunan. Menentukan 

ruang untuk dikaji dengan melakukan pengamatan di lapangan secara 

kualitatif. 

  Study Pengelihatan Mata Merupakan study yang memperhatikan 

penataan ruang sehingga dalam sebuah ruangan pandangan mata tidak 

menimbulkan sifat psykology yang berkesan negatif. 

Aspek study ruang khusus bangunan pasar ini adalah blok ruang pasar. 

Study ruang khusus nya berupa ukuran dari ruang blok pasar. Ruang blok 

pasar ini di buat dengan 2 ukuran. Ukuran tersebut terdiri dari 3m X 5m dan 5m 

X 5m. pembagian ukuran ruang tersebut didasarkan pada jumlah barang 

dagangan dan ukuran barang yang di jual di PKL Barito. 

Blok Pasar yang memiliki ukuran berbeda ini tentu saja peletakan juga 

berbeda. Pada blok ruang dengan ukuran 5m X 5m digunakan untuk yang 

sebelumnya memiliki tempat dengan ukuran tersebut, hal tersebut dikarenakan 

pedagang yang berjualan dengan barang dagangan besar. 

Sedangkan blok pasar ukuran 3m X 5m digunakan pada penghuni kios 

yang sebelumnya memiliki ukuran 3m X 5m dan 2m X 5m, hal tersebut 

dikarenakan barang dagangan nya berukuran kecil. 

Sedangkan dindinng sekat antar kios dibuat partisi pada tiap 2 kios 

pasar, sehingga apabila penghuni relokasi sebelumnya kekurangan tempat 

atau ingin memperluas area dagangan mereka dapat menyewa 2 blok. 
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3.2.6 Besaran Ruang 

 Analisa Pendekatan luasan bangunan dapat dihitung dari besaran ruang yang 

dibutuhkan beserta sirkualasi yang ada dalam sebuah bangunan. Dalam besaran 

ruang uyang dibutuhkan dapat kita hitung dari perabot yang dibutuhkan dalam 

ruangan dan sirkulasi dalam ruangan tersebut. 

1. Besaran Ruang Pasar Barito 

 

  RUANG PERHITUNGAN JUMLAH LUASAN 

B
L

O
K

 /
 

L
O

S
S

 Ruang Blok 3 m X 5m 250 3750m 

 5m X 5m 250 6250m 

Total Luasan  10000 
m2 

M
in

iM
a

rk
e

t 

Makanan  8m X 20m 1 160 m 

Makanan Ringan 4m X 8m 1 32 m 

 4m X 8m 1 32 m 

Kasir 2m X 2m 1 4 m 

Toilet 2m X 1m 1 2 m 

    

Total Luasan 232 m 

P
U

J
A

S
E

R
A

 

Meja Makan 3m X 3m 100 900 m 

Kasir 1m x 4m = 4m 1 4 m 

Penitipan Barang 2m X 2m 1 4 m 

Dapur 1,5 m X 4m 1 6 m 

Pantry Basah 1m X 2m 1 2 m 

Pantry Kering 1m X 2m 1 2 m 

Gudang 3m X 3m 1 9 m 

Toilet 2m X 1,5m 4 12 m 

Total Luasan 939 m 

T
O

IL
E

T
 

TOILET Umum  2m X 2m 30 120 m 

 TOTAL LUAS 11291 M2 

 

 

 

Tabel 3.2.6 Besaran Ruang 



69 
 

2. Ruang Pengelola 

 

NO RUANG PERHITUNGAN JUMLAH TOTAL 

1 Ruang Kepala 3m x 4m = 12m 1 12m 

2 Ruang bag administrasi 3m x 4m = 12m 1 12m 

3 Ruang bag Ketertiban 3m x 4m = 12m 1 12m 

4 Ruang bag Keamanan 3m x 4m = 12m 1 12m 

5 Ruang Bendahara 3m x 4m = 12m 1 12m 

6 Ruang bag Kebersihan 3m x 4m = 12m 1 12m 

7 Ruang Istirahat 3m x 4m = 12m 1 12m 

8 Ruang Arsip 3m x 4m = 12m 1 12m 

9 Kamar Mandi 2m x 3m = 6m 2 12m 

10 Toilet 2m x 1,5m = 3m 4 12m 

  Total Luasan 120m 

 

3. Kebutuhan Ruang Parkir 

Kebutuhan ruang parkir diasumsikan bagi pedagang dan pengelola 70% 

dari total jumlah pengelola dan pedagang 

Area Parkir Motor 

1. Pengelola dan Pedagang 

Jumlah Pengelola diasumsikan 30 orang dan pedagang berjumlah 500 

(500 + 30) X 70% 

530 X 70% =  371 sepeda motor 

2. Pengunjung 

Jumlah Pengunjung diasumsikan 12 sepeda motor tiap pedagang per 

hari setiap kios 

10 X 500 = 5000 sepeda motor 

Jam kerja/ hari = 8 jam = 480 menit 

Setiap pengunjung dapat diasumsikan rata – rata 45 menit dalam 

mencari barang dan transaksi. (observasi dan pengalaman pribadi) 

Tabel 3.2.6 Besaran Ruang 
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45/480 X 5000 = 

468.75 dibulatkan 469 area parkir 

Ditambah 20% asumsi puncak ramai 

(20/100 X 469) + 469 = 93.8 = 94 area parkir 

Total area parkir pengunjung  94 + 469 = 563 area parkir 

Total Keseluruhan Area parkir Motor 

371 + 563 = 934 unit 

Area Parkir Mobil 

1. Pengunjung 

Jumlah Pengunjung  

Diasumsikan 3 mobil tiap hari pada kios yang menjual barang terkait 

dengan kios pedagang mobil 

3 x 187 =561 mobil per hari 

Jam kerja per hari 8 jam = 480 menit 

Srtiap pengunjung diasumsikan rata – rata 120 menit dalam mencari 

sparepart dan membeli kebutuhan mobil beserta pemasangan. 

(pengalaman pribadi). 

120/ 480 x 561 =  

140.25 dibulatkan 141 

Ditambah 20% asumsi puncak keramaian 20% 

(20/100 x 141) + 141 = 170 area parkir mobil 

Total area parkir mobil 170 unit 
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3.2.7 Study Citra Arsitektur 

  Citra Arsitektural merupakan sebuah cerminan yang baik dalam 

pembangunan suatu bangunan. Citra arsitektural tersebut dapat terlihat dari 

nilai- nilai arsitektur yang terkandung dalam bangunan tersebut. Seperti halnya 

pada bangunan apartemen rumah dinas yang direncanakan memberikan suatu 

hal positif bagi penggunanya dan bagi lingkungan sekitar. Pencitraan 

arsitektural dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu: 

1. Nilai Arsitektur 

- Penggabungan langgam dalam pendesainan bangunan dengan 

berbagai pertimbangan yang positif 

- Nilai arsitektur diangkat dalam bangunan tersebut 

2. Fasad 

- Tampak bangunan yang dapat terlihat selaras dengan lingkungan 

yang ada. 

- Memiliki bentuk yang ciri khas dan kreatif 

3. Bangunan 

- Membuat sirkulasi, tata ruang, dan besaran ruang yang baik dan 

nyaman dalam penggunaanya. 

- Mengatur view from site dengan baik, sehingga penghuni tidak 

merasa dalam sebuah ruang hampa secara psykologi. 

4. Respon penghuni dan penduduk sekitar 

- Merencanakan pembangunan dengan melalui pendekatan perilaku 

manusia. 

- Memberikan pelayanan perawatan bangunan yang baik. 
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3.3 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan 

3.3.1 Study Struktur Bangunan 

 Study struktur dilakukan agar mendapatkan struktur terbaik dalam bangunan 

yang paling sesuai dan efektif serta efisien dalam pengeluaran anggaran. Hal 

tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai analisa berdasarkan lokasi 

tapak dan kondisi tanah. 

Struktur dalam bangunan dibagi menjadi 2 bagian, berikut bagian dari struktur 

bangunan : 

- Sub Struktur 

  Struktur pendukung yang utama pada bangunan yang terletak pada 

bagian bawah bangunan (kaki bangunan). Pada umumnya sistem struktur ini 

memberi reaksi terhadap aksi bagian struktur atas. Hal itu seperti pondasi, 

retaining wall. 

- Struktur primer  

  Struktur utama yang terletak diatas bangunan. Sistem ini yang 

membentuk fisik bangunan. Fungsi struktur inni adalah menopang atap 

bangunan dan menyalurkan beban bangunan kebawah. Contohnya adalah 

struktur rangka. 

  Berdasarkan fungsinya struktur dapat kita analisa kegunaannya 

berdasarkan pada kriteria bangunan. Berikut merupakan kriteria bangunan: 

- Sistem struktur untuk bangunan tingkat sedang (middle rise building) 

- Sistem struktur untuk bangunan yang tinggi (High rise building) 

- Sistem struktur untuk bangunan bentang lebar. 
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3.3.2 Utilitas 

3.3.2.1 Sistem Penghawaan Bangunan 

Sistem penghawaan dalam bangunan  dapat dicapai dengan 2 caara, yaitu 

sistem penghawaan alami dan sistem penghawaan buatan. 

1. Sistem penghawan Alami, dapat dicapai dengan cara: 

- Orientasi bukaan pada bangunan terhadap arah angin pada lokasi tapak 

dengan memberi bukaan, sehingga angin dapat masuk kedalam 

bangunan melalui bangunan. 

- Memberi bukaan pada bangunan, seperti jendela, bouvenly, roster. 

 

2. Sistem penghawaan buatan dapat dicapai dengan pemasangan FAN. 

Fan terdapat berbagai jenis, berikut merupakan jenis fan yang digunakan 

dalam bangunan: 

1. Kipas Angin Model Duduk adalah kipas yang paling sering ditemui 

dipasaran, karena mudah di tempatkan dimana saja. Kipas model duduk 

sangat praktis karena hanya membutuhkan colokan listrik, namun 

kekurangannya kipas model duduk tidak bisa menjangkau semua tempat 

dengan leluasa, namun mempunyai kelebihan biasanya harganya lebih 

murah daripada kipas model lainnya.  
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2. Kipas Angin Model Berdiri hampir sama dengan model duduk, namun 

bisa berdiri dan bisa diatur ketinggiannya. Kipas model berdiri lebih 

mudah untuk ditempatkan dimana saja lebih efektif daripada model 

duduk karena lebih mudah menjangkau tempat tempat yang tinggi.  

 

3. Kipas Angin Model Tempel Kipas Model Tempel Kipas model tempel 

bisa dibedakan jadi dua, untuk tembok dan langit langit. Biasanya 

digunakan untuk tempat tempat yang pasti dipakai untuk orang, paling 

sering digunakan tempat tempat umum seperti masjid, ruang tunggu, 
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ataupun ruang tamu. Model tempel adalah kipas yang memang 

dikhususkan hanya untuk mengipasi tempat tempat tertentu saja.  

 

4. Kipas Angin Gantung adalah model kipas angina yang diletakan pada 

atap/plafond. Kelebihannya adalah hemat tempat, Karena letaknya 

diatas. Kekurangannya biasanya harganya lebih mahal daripada kipas 

biasanya. 

 

5. Kipas Angin Tanpa Baling-Baling adalah kipas model terbaru yang 

memakai sistem kompresi udara tanpa baling baling, sehingga aman 

untuk digunakan apalagi dekat dengan balita atau anak kecil. Kipas 

model biasanya kadang baling balingnya bisa mencederai anak kecil, 

dengan menggunakan kipas borderless anak anda relatif menjadi lebih 

aman daripada kipas pada umumnya.  
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6. Kipas Angin Plus AC, biasanya digunakan dalam ruangan pertemuan 

yang membutuhkan kipas supaya bisa menjangkau tempat tempat yang 

dibutuhkan, kipas ini semacam blower yang juga mengeluarkan hawa 

dingin. Untuk harganya sendiri biasanya lebih mahal daripada yang lain 

juga membutuhkan konsumsi listrik yang besar. Penggunannya pun 

jarang dalam rumah hanya digunakan untuk tempat tempat penting saja. 

 

 

3.3.2.2 Sistem Pencahayaan bangunan 

 Sistem pencahayaan alami 

a. Sky Lighting 

Pencahayaan dengan cara menggunakan kaca sebagai bahan penutup atap 

yang bertujuan agar cahaya dari luar bangunan dapat masuk kedalam 

bangunan. 
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b. Bukaan 

Mengatur orientasi arah bukaan pada cahaya matahari sehingga cahaya 

matahari dapat masuk ke dalam bangunan. Bukaan dapat berupa bahan 

dinding, pemasangan jendela dan lain sebagainya. 

 

  

Sistem pencahayaan buatan 

Penerangan umum dalam bangunan adalah menggunakan alat bantu untu 

menyinari ruang dalam bangunan. Alat tersebut adalah berupa lampu. 

a. Penerangan aksen 

Penerangan yanng berfungsi untuk mempercantik sebuah ruangan. 

Penerangan ini dapat dicapai menggunakan berbagai alat, yaitu 
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Lampu Neon  

 Lampu LED 

 

  

 

 

 Lampu Bulp 
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3.3.2.3 Sistem Elektrikal 

 Sistem Elektrikal adalah sistem jalur listrik yang ada dalam bangunan 

dari sumber hingga ujung fungsinya. Komponen – komponen dari sistem 

elektrikal : 

a. Trafo 

Merupakan bagian listrik yang berfungsi mengubah tegangan listrik. Dalam 

bangunan fungsi trafo berfungsi untuk menerima listrik dari PLN dan 

mengatur serta menstabilkan tegangan listrik yang masuk dalam bangunan.  
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b. Main Panel 

Bagian listrik yang berfungsi untuk penerima tegangan utama yang 

kemudian mendistribusikan menuju sistem elektrikal lain. 

 

c. Sub Panel 

Bagian listik yang berfungsi sebagai penerima tegangan dari main panel. 

Pada umumnya sub panel diletakan tiap lantai bangunan, sehingga apabila 

ada konslet maka tidak semua bangunan mati listrik. 
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d. Genset 

Alat yang berguna sebagai penyedia jasa listrik cadangan ketika sumber 

listrik utama mati. Letak dari genset ada pada persimpangan jalur trafo 

dengan main panel.  

 

3.3.2.4 Instalasi Air Bersih 

a. Up feet system 

Sistem penyaluran air bersih yang mengandalkan pompa sebagai alat 

distribusi air dalam bangunan. Sistem kerja nya dari sumber air menuju 

groundtank, lalu dari ground tank di distribusikan bagian bangunan dengan 

mengunakan pompa.  
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b. Down feet system 

Sistem penyaluran air bersih dengan menyimpanya pada tangki bagian atas 

bangunan. Disini fungsi pompa hanya mengisi air pada saat mengisi bak 

atas.  

 

Berikut merupakan komponen – komponen dari sistem penyaluran air bersih 

dalam bangunan: 

- Up tank, tempat yang digunakan untuk menyimpan cadangan air 

pada atas bangunan.  

- Ground tank, penyimpanan air bersih yang terletak pada bawah 

bangunan. Penyaluran sistem ground tank menggunakan pompa air. 

- Pompa, Alat yang berfungsi sebagai penyalur air dengan tekanan. 

- PVC, Alat yang berfungsi sebagai penyalur/ pembuat jalur saluran air. 
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3.3.2.5 Sistem Instalasi Air Kotor 

 

 Air kotor merupakan limbah hasil sisa penggunaan manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Berikut merupakan kompnen-komponen yang 

digunakan dalam pembuatan saluran pembuangan air kotor :  

- Bak Kontrol, digunakan sebagai tempat mengecek instalasi air kotor. 

Biasa diletakan pada siku saluran air kotor. 

- Greywater, berfungsi sebagai menampung air kotor untuk diolah 

kembali 

- Pompa Sumpit, alat yang berfungsi untuk mengangkat air kotor yang 

berada di bagian basement bangunan. 

- PVC, alat yang digunakan sebagai jalur pembuangan air kotor. 

 3.3.2.6 Sistem Instalasi Limbah Padat. 

a. Septictank, suatu sistem yang digunakan untuk menampung limbah 

padat manusia dari berbagai titik buangan. Pada umumnya peletakan 
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septictank tidak diperbolehkan dekat dengan sumber/ penampungan 

air bersih, karena hal tersebut dapat mencemari air bersih. 

 

b. Resapan, Sistem yang berfungsi untuk membuang air hasil 

pemisahan limbah padat diresapkan kedalam tanah. 

c. Biotank, Sistem penampungan limbah padat yang ramah lingkungan 

mampu menampung limbah padat dalam jumlah banyak tergantung 

dengan kebutuhan yang relevan bagi gedungyang direncanakan. 

 3.3.2.7 Sistem Instalasi Air Hujan 

 Sistem Talang, sistem yang digunakan untuk menyalurkan air hujan 

menuju bak penampungan. Talang biasa diletakan di bagian tepi atap 

bangunan dan diberi pvc sebagai penyalur menuju bak penampungan. 

 

 3.3.2.8 Sistem Keamanan Bangunan 

1. Sistem Keamanan Bangunan 

 Security, Menggunakan jasa manusia untuk menjaga kemanan 
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 CCTV, Alat yang berguna merekam aktifitas dalam bangunan. 

Biasanya terletak di sudut ruang bangunan dan dipantau melalui 

layar.  

 

 

 3.3.2.9 Sistem Pemadam Kebakaran 

a. Sistem Springkler 

Sistem pemadam kebakaran yang otomatis aktif saat terjadi kebakaran, 

menggunakan sensor asap lalu menyemprotkan air ke segala arah 360 

derajat. 
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b. Sistem hydrant 

Sistem pemadam api yang menggunakan selang dan diarahkan secara 

manual oleh orang ke arah api. Hydrant memiliki tekanan air yang sangat 

kencang, sehingga api dapat padam dengan disemprot hydrant. 

 

c. APAR 

Sistem pemadaman api dengan menggunakan alat semprot yang di 

oprasikan dengan tenaga manusia dengan menyemprotkan ke arah api. 

Aplikasi alat ini digunakan untuk mengatasi kebakaran ringan. 
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d. Tangga Darurat 

Penanganan kebakaran dengan melarikan diri menggunakan jalur khusus 

anti api. Selain itu dapat digunakan sebagai tempat berlindung pada saat 

kebakaran terjadi. Biasanya terletak pada bagian bangunan yang mudah 

dicapai dan berhubungan tiap lantai serta mengarah langsung keluar 

bangunan.  

 

 

 3.3.2.10 Sistem Penangkal Petir 

a. Sistem Konvensional 

Sistem penangkal petir ramah lingkungan karena pada sistem ini tidak 

menggunakan alat yang mengandung radioaktif. Kekurangan pada sistem 

ini adalah tidak dapat menangkap jangkauan yang luas. 
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b. Sangkar Faraday 

Sistem penangkal petir yang mengelilingi bangunan, menggunakan alat 

bernama spitzer yang berfungsi menangkap petir dan dialirkan kedalam 

tanah. Penerapan ini digunakan pada bangunan bentang lebar. 

 

 3.3.2.11 Sistem Transportasi Bangunan 

a. Tangga  

Sistem transportasi antar lantai bangunan secara manual. Berupa 

trap- trap yang menghubung tiap lantai nya. 

 

b. Ramp 

Ram merupakan jalur aksesbilitas dalam bangunan yang digunakan 

bagi kaum difable untuk menghubungkan ruang bawah dengan ruang 
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diatasnya. Dalam hal ini pembuatan ramp harus memenuhi 

persyaratan yang berupa kemiringan, kelandaian jalur. 

 

 

   

 3.3.2.12 Sistem Kebersihan Lingkungan 

a. Sistem Pengolahan Sampah 

- Sistem Konvensional, dengan menggunakan jasa manusia dalam 

pengoperasikan pembuangan limbah sampah. 

- Sistem shaft, dengan membuat sebuah saluran dari atas sampai 

kebawah menuju tempat penampungan sampah. 

b. Sistem Perawatan Bangunan 

- Sistem Manual, dengan menggunakan jasa manusia untuk 

melakukan perawatan bangunan. 
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 3.3.2.13 Pemanfaatan Teknologi dalam Bangunan 

 Automatic lamp 

Lampu yang secara otomatis dapat hidup dan mati dengan sendirinya. 

Lampu ini menggunakan sensor LDR. Peletakan otomatis ini digunakan 

dalam ruang publik dan ruang luar bangunan. 

 

 

3.4 Analisa Konteks Lingkungan 

3.4.1 Analisa pemilihan lokasi tapak 

 Pemilihan lokasi tapak pada pembangunan relokasi pasar Klitikan Barito 

ini berdasarkan pada potensi – potensi tapak yang digunakan sebagai 

tempat perdagangan barang yang sejenis dan digabungkan menjadi 

bangunan pasar Klitik Semarang. 

 Tapak yang digunakan sebagai Relokasi Kawasan Barito berada pada 

kawasan pasar waru yang digunakan sebagai kawasan perdagangan 

barang yang sejenis yang letaknya merupakan berada didekat kaligawe 

Semarang. Pemilihan lokasi tapak berdasar pada segi ekonomi masyarakat 

sekitar, social masyarakat, dan komoditas barang yang dijual sebelumnya. 
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3.4.1.1 Alternatif Tapak 1 

 

  

 

Lokasi  : Jalan Arteri Soekarno Hatta, semarang 

 

Batas Tapak  

Batas Utara : Jalan Soekarno Hatta 

Batas Selatan : Tanah Kosong 

Batas Timur : Komplek Pertokoan 

Batas Barat : Jalan Noname 

Luasan  : 30820 meter2 

 

  

 

 

Gambar 3.4.1.1 Analisa Pemilihan Tapak 
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Iklim  : Tropis 

Suhu rata – rata : 28/33 °C 

Angin  : 4 – 7 m/s 

Vegetasi  : rumput 

Topografi  : datar 
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ANALISA TAPAK 

1. Suhu Udara 

Suhu Udara pada daerah jalan soekarno Hatta tergolong panas, Karena 

terletak di daerah dataran rendah kota semarang. Pada siang hari 

maximal  suhu 33°C, sedangkan pada malam hari mencapai 28°C. 

Sehingga daerah jalan Soekarno Hatta mencukupi standart 

kenyamanan thermal manusia pada umumnya. 

Respon : Cukup dengan menambahkan vegetasi pada lingkungan 

sekitar arteri soekarno hatta. 

2. Orientasi Cahaya Matahari 

 

 

 

 

Tapak Menghadap kearah Utara. Sehingga pada pagi hari matahari 

menyinari ke arah samping bangunan, sedangkan pada sore matahari 

berada pada samping barat bangunan. 

Respon : Bangunan pada bagian samping timur cukup diberi bukaan 

agar sinar matahari dapat masuk kedalam bangunan dan mengurangi 



94 
 

tingkat kelembaban dalam bangunan, sedangkan bagian barat diberi 

vegetasi perredam panas. 

3. Angin 

 

 

 

Angin berhembus dari utara – selatan pada pagi dan sore hari, 

sedangkan siang dan malam arah angin barat – timur. 

Respon : Pada bagian depan bangunan diberi pepohonan untuk 

menghambat laju angin dan mengarahkan angin kedalam bangunan. 

 

4. Kelembaban 

Tingkat kelembaban tinggi karena lokasi berada pada dataran rendah 

dan kawasan sekitar masih kurang pepohonan, sehingga terjadi banyak 

penguapan.  

Respon : Arah matahari pagi yang menyorot bangunan jangan terlalu 

ditutup dengan vegetasi, sehingga cahaya matahari masih dapat masuk 

kedalam bangunan dan mengurangi tingkat kelembaban. 

 

Angin siang hari 

Angin pagi  hari 
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5. Vegetasi 

Vegetasi di daerah sekitar tapak kurang baik, karena sekitar lokasi 

masih kurang vegetasi. 

Respon : Perlu pemberian landscape pada bangunan agar vegetasi 

kawasan sekitar baik. 

 

6. Kebisingan 

 

Karena letak lokasi tapak ditepi jalan utama maka kebisingan bersumber 

dari arah selatan dan utara. Sumber kebisingan berupa kendaraan 

bermotor yang lewat di akses jalan menuju lokasi. 

Respon : hal tersebut bukanlah masalah yang pokok pada kawasan, 

Karena pada umumnya bangunan perdagangan tidak memerlukan 

ketenangan. 

 

 

 

SUMBER KEBISINGAN 
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7. View From site 

 

 

View from site berupa jalan raya Arteri Soekarno Hatta pada bagian  

timur. 

Respon : Memberi bukaan pada bangunan ke arah tertentu yang tidak 

menganggu aktivitas dalam bangunan agar pandangan dapat menuju 

luar bangunan. 

8. View to Site 

 

 

Berhubung pada lokasi tapak belum adanya bangunan tinggi dan sedikit 

bangunan maka bangunan akan memberikan dampak yang baik untuk 

view dari berbagai arah, terutama pada bagian utara dan baratr yang 

merupakan jalan aksesbilitas menuju lokasi. 
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Respon : Bangunan didesain dengan bentuk yang baik, sehingga dapat 

menimbulkan view yang baik pada sekitar lokasi dan terjadi keselarasan 

antara bangunan dengan lingkungan 

9. Aksesbilitas 

Lokasi tapak berada pada persimpangan 3 jalur, sehingga jalur 

aksesbilitas menuju tapak terdapat 2 jalur yaitu dari jalur utara dan jalur 

Barat. Lebar akses jalan 8 meter dan 2 arah yang berbeda pada jalur 

timur. Sedangkan pada jalur utara lebar jalan 12 meter 2 arah berbeda. 

 

 

 

 

 

Respon : Penataan sirkulasi masuk dan keluar tapak harus tertata dengan baik. 

 

 

 

 

 

Jalur Utara dengan lebar 8 

meter, 2 jalur arah 

berlawanan 

Jalur Barat dengan lebar 6 

meter,1 jalur 2 arah 

berlawanan 
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3.4.1.2 Alternatif tapak 2 

  

  

 

Lokasi  : Jalan Sawah Besar XIII, Kaligawe, semarang 

 

 Batas Tapak  

Batas Utara : Jalan Sawah Besar XIII 

Batas Selatan : Jalan Tambakan Raya 

Batas Timur : Komplek Rusun Kaligawe 

Batas Barat : Pasar waru 

 Luasan Tapak : 17890 meter2 

Tabel 4.3.5.2 Lokasi Baru Barito  
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Iklim  : Tropis 

Suhu rata – rata : 25/32 °C 

Angin  : 4 – 7 m/s 

Vegetasi  : beberapa pohon dan rumput 

Topografi  : datar 

ANALISA TAPAK 

1. Suhu Udara 

Suhu Udara pada kawasan pasar waru tergolong panas, Karena terletak 

di daerah dataran rendah kota semarang. Pada siang hari maximal  suhu 

32°C, sedangkan pada malam hari mencapai 28°C. Sehingga kawasan 

pasar waru kurang mencukupi standart kenyamanan thermal manusia 

pada umumnya. 

Respon : Cukup dengan mengatur sirkulasi udara dalam ruangan dapat 

mencapai kenyamanan thermal orang di dalam bangunan. 

2. Orientasi Cahaya Matahari 
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Tapak Menghadap kearah Utara. Sehingga pada pagi hari matahari 

menyinari ke arah samping bangunan, sedangkan pada sore matahari 

membelakangi bangunan. 

Respon : Bangunan pada bagian samping timur cukup diberi bukaan 

agar sinar matahari dapat masuk kedalam bangunan dan mengurangi 

tingkat kelembaban dalam bangunan, sedangkan bagian barat diberi 

vegetasi perredam panas. 

3. Angin 

 

 

 

Angin berhembus dari utara – selatan pada pagi dan sore hari, 

sedangkan siang dan malam arah angin barat – timur. 

Respon : Pada bagian depan bangunan diberi pepohonan untuk 

menghambat laju angin dan mengarahkan angin kedalam bangunan. 

 

4. Kelembaban 

Tingkat kelembaban tinggi karena lokasi berada pada dataran rendah 

dan kawasan sekitar masih kurang pepohonan, sehingga penguapan 

banyak terjadi. 

Angin siang hari 

Angin pagi  hari 
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Respon : Arah matahari pagi yang menyorot bangunan jangan terlalu 

ditutup dengan vegetasi, sehingga cahaya matahari masih dapat masuk 

kedalam bangunan dan mengurangi tingkat kelembaban. 

 

5. Vegetasi 

Vegetasi di daerah sekitar tapak kurang baik, karena sekitar lokasi 

masih kurang vegetasi. 

Respon : Perlu pemberian landscape pada bangunan agar vegetasi 

kawasan sekitar baik. 

 

6. Kebisingan 

 

Karena letak lokasi tapak ditepi jalan utama maka kebisingan 

bersumber dari arah selatan dan utara. Sumber kebisingan berupa 

kendaraan bermotor yang lewat di akses jalan menuju lokasi. 

Respon : hal tersebut bukanlah masalah yang pokok pada kawasan, 

Karena pada umumnya bangunan perdagangan tidak memerlukan 

ketenangan. 

SUMBER KEBISINGAN 
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7. View From site 

 

 

View from site berupa waduk buatan pada arah utara.. 

Respon : Memberi bukaan pada bangunan ke arah tertentu yang tidak 

menganggu aktivitas dalam bangunan agar pandangan dapat menuju luar 

bangunan. 

8. View to Site 

 

Berhubung pada lokasi tapak belum adanya bangunan tinggi dan sedikit 

bangunan maka bangunan akan memberikan dampak yang baik untuk view 

dari berbagai arah, terutama pada bagian utara yang merupakan jalan lau lintas 

utama Jalan Kaligawe XIII 

Massa Bagunan 
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Respon : Bangunan didesain dengan bentuk yang baik, sehingga dapat 

menimbulkan view yang baik pada sekitar lokasi dan terjadi keselarasan antara 

bangunan dengan lingkungan 

9. Aksesbilitas 

Lokasi tapak berada pada persimpangan 3 jalur, sehingga jalur aksesbilitas 

menuju tapak terdapat 2 jalur yaitu dari jalur utara dan jalur timur. Lebar akses 

jalan 12 meter dan 2 arah yang berbeda pada jalur timur. Sedangkan pada jalur 

utara lebar jalan 8 meter 2 arah berbeda. 

 

 

Respon : Penataan sirkulasi masuk dan keluar tapak harus tertata dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

Jalur Utara dengan lebar 8 

meter, 2 jalur arah 

berlawanan 

Jalur Selatan dengan lebar 

8 meter,1 jalur 2 arah 

berlawanan 
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BAB IV 

PROGAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Progam 

4.1.1 Aspek Citra Arsitektural 

 Citra arsitektural yang ada dalam bangunan pasar dapat  terlihat dari 

keselarasan bangunan terhadap lingkungan sekitar, serta bentuk fasade dari 

bangunan tersebut yang memiliki ciri khas sebagai bangunan pasar klitikan 

dalam sector perdagangan. Sebagai dasar dari perencanaan gedung maka kita 

mengimplementasikan, mengangkat nilai kebudayaan daerah disertakan 

dengan langgam neo vernakular. Dengan memberikan desain pada bangunan 

maka terlihat bahwa arsitektur mampu memberikan sebuah rancangan 

bangunan yang dimiliki oleh pemerintahan yang dapat berfungsi untuk 

pedagang dengan tingkat kalangan menengah bawah. 

4.1.2 Aspek Fungsi 

Pasar Klithikan merupakan tempat yang digunakan untuk tempat 

perdagangan barang dalam jumlah besar . Dalam perancangan ini diharapkan 

dapat berguna bagi pedagang yang menempati serta memberikan dampak 

secara tidak langsung yang baik bagi lingkungan di sekitarnya.  

Pasar klitikan hasil relokasi dari kawasan barito ini di dukung dengan 

beberapa fasilitas untuk mencukupi kebutuhan jasmani baik secara fisik dan 

non fisik. Dilengkapi dengan tempat makan, serta ada minimarket. 

 


