
I nterior Design Centre 

BABI 

PENDAHULUAN 

" 1.1. LATAR BELAKANG PROYEK 

Perkembangan zaman disertai dengan perkembangan penduduk yang 

cukup tinggi terutama di wilayah perkotaan maka berpengaruh juga pada 

segala bidang, salah satunya bisnis jual - beli barang dan jasa. Akibat dari 

perkembangan tersebut maka dibangun sebuah pusat penjualan (commercial 

building) yang juga berfungsi sebagai biro konsultan. 

Perancangan Interior Design Centre ini merupakan perancangan baru, 

yaitu sebuah perancangan sebuah commercial building yang akan berlokasi 

di daerah yang sedang mulai tumbuh (banyak muncul permukiman baru) dan 

itu di pinggiran kota. Perancangan proyek pusat penjualan ini dengan 

memberi keunikan, yakni sebuah kombinasi dari biro konsultan, tempat 

penjualan, promosi interior, gaya hidup berbelanja dan perkembangan dunia 

desain, yang akhirnya dapat dijadikan untuk tempat hiburan dan belajar 

sebagai ide dasarnya. Selain itu area display disini juga sebagai area 

penjualan, yang didesain oleh para desainer interior sehingga diharapkan 

akan ada hubungan saling menguntungkan antara para desainer, pengusaha 

dengan pengunjung yang datang. 

Dengan melihat ketersediaan prasarana dan sarana perdagangan dan 

jasa komersial merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk menunjang 

perekonomian Kota Semarang. Semarang sebagai pusat kota sehingga dapat 

merangsang pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa 

disekitarnya. Menurut PERDA No. 15 tahun 2001 Mengenai pembangunan 

daerah, dalam pengembangan pelaksanaan pembangunan jangka panjang 
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sebagai kota metropolitan, Kota Semarang mempunyai Visi dan Misi. Visi 

Kota Semarang yaitu " Semarang kota metropolitan yang religius berbasis 

perdagangan dan jasa". Sedangkan Misi Kota Semarang yaitu " 

Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi 

diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, 

mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan 

kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional". Belum banyak proyek 

sejenis ada di Indonesia, sehingga paling tidak kedepannya dengan dibangun 

proyek ini dapat memberikan sebuah inspirasi bagi para pengusaha di bidang 

desain interior dan apresiasi bagi desainer interior dan keberadaan 

diharapkan menjadi sebuah sarana yang memiliki suasana menghibur dan 

<. menyajikan sarana pusat penjualan dan promosi interior dengan 

dilengkapinya area display interior. 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan utama proyek arsitektur ini dapat mewadahi kreatifitas para 

desainer interior. Karena dengan dibangunnya pusat penjualan ini diharapkan 

bisnis bidang interior akan semakin maju. Selain itu tujuan lain dari Interior 

Design Centre yang merupakan proyek perancangan baru yaitu: 

Memenuhi kebutuhan interior untuk masyarakat menengah ke atas 

secara luas (masyarakat Kota Semarang maupun luar Kota Semarang). 

Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi atau 

mendapatkan barang interior. 
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Dengan adanya sarana penjualan ini diharapkan akan memberi nilai 

tambah bagi lingkungannya. 

1.2.2. Sasaran 

Sasaran dari proyek Interior Design Centre ini antara lain: 

Bagi masyarakat dari dalam dan luar Kota Semarang (dapat niembuka 

lapangan pekerjaan baru dan sebagai salah satu alternatif biro konsultan 

interior dengan pusat penjualan dan promosi). 

Bagi para pengusaha (memberikan wadah bisnis yang menguntungkan 

dan mendapatkan keuntungan finansial sesuai dengan tujuan 

investasinya). 

Bagi pemerintah (pengusahaan untuk memanfaatkan lahan secara 

. '" maksimal dan efektif dan meningkatkan pendapatan daerah) . 

Target yang akan dicapai dari usulan judul ini adalah memperbaiki 

pengetahuan dalam mendesain suatu bangunan yang memiliki fungsi khusus 

dalam suatu kawasan bangunan dan berekplorasi dalam penataan desain 

interior bangunan. 

1.3. LlNGKUP PEMBAHASAN 

Menciptakan sebuah kompleks interior design centre yang dapat 

mewadahi segala aktivitas interior dan dapat berfungsi secara optimal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Lingkup pembahasan tersebut meliputi : 

• Persyaratan ruang-ruang tertentu yang berhubungan dengan commercial 

building dan fasilitas yang dibutuhkan berdasarkan besaran ruang. 

• Ketentuan dan persyaratan commercial building dengan standart 

Internasional berkaitan dengan standar ukuran. 
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• Perencanaan dan penentuan pola sirkulasi di dalam dan di luar 

bangunan, pengelompokkan sirkulasi bagi pengunjung, pengelola dan 

karyawan. Serta perencanaan sistem keamanan bangunan interior design 

centre ini sendiri. 

• Kajian teoritis yang berkaitan dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain di dalam bangunan. 

1.4. METODE PEMBAHASAN 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode penguinpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

• Data Primer 

Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan, yaitu dengan 

cara: 

- Survey atau pengamatan langsung (pengamatan lapangan) pada proyek 

yang memiliki fungsi hampir sarna dengan proyek ini. Tujuannya untuk 

memberikan gambaran obyektif terhadap perencanaan dan perancangan 

proyek. 

- Pengambilan gambar (foto) untuk memperoleh gambar-gambar di 

lapangan yang berhubungan dengan interior design secara langsung 

pad a proyek atau kasus sejenis. 

- Wawancara, merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan masukan 

dari responden disekitar lokasi, yang hasilnya dapat digunakan sebagai 

salah satu data dalam pembahasan dan dilakukan dengan cara interview 

langsung kepada pihak - pihak yang berhubungan dengan. Misalnya 
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rneliputi siapa saja para pelaku, apa kegiatan di dalarnnya lalu kebutuhan 

ruang dan bagairnana sistern pernasaran dll, 

• Data Sekunder 

Data sekunder dikurnpulkan tujuannya untuk rnengenali proyek secara lebih 

rnendalarn serta rnelengkapi data dalarn proses perencanaan dan 

perancangan. Pengarnbilan data sekunder diperoleh dengan cara: 

- Studi literatur untuk rnendapatkan teori rnelalui buku, rnajalah, koran, dsb 

(rnisalnya: rnengenai tentang perencanaan, pernograrnan dan 

perancangan commercial building yang tujuannya lebih rnernaharni rnateri 

bahasan proyek dan digunakan sebagai referensi dalarn 

pernbahasannya), 

Media elektronik yaitu internet (rneliputi: pengarnbilan data dan garnbar 

yang tidak dapat diternui secara langsung contohnya pencarian data 

tentang proyek sejenis yang rnungkin tidak ada di Kota Sernarang atau 

bahkan di Indonesia) yang berkaitan dengan proyek ini. 

- Pengarnbilan data dilengkapi juga dengan data - data yang didapat 

pernerintah antara lain dari Dinas Tata Kota (rnisalnya rneliputi: peta 

wilayah Kota Sernarang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sernarang-

RTRW dan Peraturan Daerah Kota Serna rang) dan Badan Perencanaan 

Pernbangunan Daerah-BAPPEDA (rnisalnya rneliputi: studi data 

pengernbangan wilayah-perencanaan pernbangunan dan tata ruang 

daerah dan pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pernbangunan 

kota) , 
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1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Metode penyusunan program proyek ini akan dijabarkan secara rinci 

yang mencakup aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, permasalahan dominan, 

penekanan desain, persyaratan desain, serta kelayakan lokasi. Untuk metode 

penyusunan proyek ini terdiri dari 2 cara yaitu: 

• Oeduktif 

Penyusunan dan analisis secara deduktif ini berisi analisis secara paparan 

yang berisi pemahaman proyek dan pengumpulan data proyek yang 

bersumber dari literatur (buku, misalnya: Designing to Sell, Bui/dings for 

Commerce and Industry dan Shopping Malls: Planning and Design) yang 

membahas dan memberikan gambaran secara jelas tentang proyek ini . 

• Induktif 

Metode induktif ini lebih berisikan analisis data dan gambar-gambar yang 

telah diperoleh dari hasil survey secara langsung di lapangan. 

Analisis data-data akan di susun dan di analisis dengan cara 

mengkaitkan antara satu komponen satu dengan komponen lainnya 

(misalnya: untuk menemukan program ruang, data standart ruang di analisis 

berdasarkan keterkaitan satu ruang dengan ruang lainnya dan organisasi 

lainnya). Setelah data dari lapangan dan dari literatur tentang proyek 

terkumpul akan dibahas dengan cara membandingkan (studi komparasi) hasil 

data yang telah diperoleh dari proyek sejenis dengan data yang didapat 

melalui literatur (misalnya: perbandingan kebutuhan ruang antara proyek 

sejenis dengan standart dari data literatur untuk mengetahui sejauh mana 

keefisiensian ruang yang ada, karena proyek memiliki fungsi sebagai 

commercial bulding yang memiliki tujuan mencari keuntungan). 
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1.4.3. Metode Pemograman 

Metode pemograman di susun dalam beberapa program (misalnya: 

program tapak, program ruang, program massa bangunan). Hasil penjabaran 

secara detail dari metode penyusunan dan analisis (misalnya: studi pelaku 

dan aktifitas, hubungan antar ruang, analisis program bangunan, organisasi 

ruang, studi besaran ruang, analisis lokasi, analisis tapak,studi analisis sistem 

bangunan, dll harus dikonfirmasikan dengan peraturan bangunan yang ada) 

maka akan menghasilkan hubungan antara aktivitas dan kebutuhan ruang 

pelaku hingga nantinya akan didapat program ruang dan program tapak. 

Hasil tersebut berdasarkan atas penekanan persyaratan desain yang 

relevan dan hasil observasi serta literatur. Contohnya untuk mendapatkan 

hasil pemrograman ruang, maka dilakukan analisis dengan cara 

menggunakan standar yang sesuai lalu dikaitkan dengan kebutuhan ruang 

dimulai dengan unit aktifitas dasarnya (misalnya: menggunakan unit aktifitas 

dasar untuk menemukan total besaran ruang). 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Pekerjaan perancangan arsitektur dimulai dengan penyusunan 

Landasan Teori dan Program (L TP). Tahap ini akan menghasilkan program -

program yang akan dicitrakan ke dalam desain. Misalnya program ruang, 

program tapak, program massa bangunan yang diperoleh dari studi literatur 

dan studi lapangan yang dibuat secara digital (komputer) dan manual (sketsa 

tangan). Dilanjutkan dengan Rancangan Skematik (Schematic Design) yang 

didapat dengan cara metode penggunaan parti atau sketsa - sketsa untuk 

mendapatkan ide awal rancangan. Pekerjaan yang terakhir yaitu masuk ke 
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Pengembangan Desain (Design Development) . Pengembangan desain 

sendiri menggunakan komputer dengan program autocad. 

Skema Alur Pikir 

Diagram 1.1 Skema Alur Pikir 

LA TAR BELAKANG & 

TUJUAN PROYEK 

TINJAUAN UMUM & KHUSUS PROYEK 

(OBSERVASI, STUDI LlTERATUR, SURVEy) 

PROGRAM PERENCANAAN & PERANCANGAN 

ANALISIS & PENDEKATAN 

PROGRAM 

PENEKANAN 

DESAIN 

SKEMATIK DESAIN 

(STUDI BENTUK DAN 

KONFIGURASI) 

KAJIAN TEORI PENDEKA TAN 

PRADESAIN 

DESAIN 

Sumber: Analisa Penulis 

ANALISIS & KAJIAN KONTEKS 

LOKASI PERENCANAAN 

PERMASALAHAN 

DOMINAN 

STRATEGI PERANCANGAN 

DESAIN AWAL 

(RUANG, SIRKULASI, 

STRUKTUR DAN PELlNGKUP) 
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1.5. SISTEMATIKA PEMSAHASAN 

SAS I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 
," 

pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAS II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tinjauan umum yang meliputi uraian deskripsi umum, penjelasan 

mengenai gambaran umum proyek, latar belakang proyek, perkembangan 

proyek, trend dan sasaran yang akan dicapai dalam proyek ini. 

Tinjauan khusus yang meliputi deskripsi analisis tentang kasus proyek secara 

mendalam, baik secara deduktif ( berdasarkan standart dari bukul peraturan 

tertentu ) dan secara induktif ( hasil survey beberapa kasus sejenis). 

BAS III ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur meliputi studi aktivitas dan 

studi fasilitas. Analisa pendekatan sistem bangunan meliputi studi sistem 

struktur dan enclosur, studi sistem utilitas dan studi pemanfaatan teknologi. 

Analisa konteks lingkungan meliputi analisa pemilihan lokasi dan analisa 

pemilihan tapak dimana dalam ana lisa tersebut mendeskripsikan tentang 

masing-masing aspek kekuatan alami (iklim, ekologi, kemiringan tapak pada 

lahan berkontur, potensi sumber air ) dan aspek kekuatan buatan (pranata, 

regulasi, fungsi kota, hierarki kota ) . 

BAS IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi konsep atau landasan konseptual program (me lip uti aspek citra, 

performance arsitektural, aspek fungsi, aspek teknologi dan ramah 

lingkungan), tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor 
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persyaratan perancangan, persyaratan arsitektur, persyaratan bangunan dan 

persyaratan konteks lingkungan. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori penekanan desain yang merupakan 

pengejawantahan dari subyektifitas perancang dan dikaitkan dengan masalah 

bentuk, teknologi, lingkungan budaya atau perilaku. 

Kajian teori permasalahan dominan yang merupakan pengankatan 

permasalahan pokok untuk dijadikan faktor penentu optimalisasi desain. 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 
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