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BAB VII KONSEP PERANCANGAN  
  

7.1.  Konsep Tata Ruang  

Tata ruang bagi Kawasan Technopark ini di tata dengan bentuk 

radial, dimana bangunan utama Technopark sebagai pusat utama. Dimana 

baik letak antar gedung yang terdapat di kawasan Technopark ini di susun 

memusat atau radial dengan pusat utama di tengah kawasan Technopark 

ini adalah bangunan Technopark itu sendiri. Pola bentuk radial di pilih agar 

menunjukan bahwa pusat dari kawasan ini adalah bangunan Technopark  

itu sendiri.  

   
Gambar 7.1. Pola Radial  

Sumber Gambar: Buku Arsitekur Bentuk Ruang dan Tatanan  

7.2.  Konsep Keruangan  

Dalam penyajian ruang pameran di Technopark ini menggunakan 

konsep ruang yang interaktif, sehingga terjadi sebuah interaksi antara 

pengunjung dengan hasil karya yang di tampilkan, selain itu pada bagian 

laboratorium dan ruang komunal peneliti menggunakan konsep ruang yang 

kreatif sehingga dapat memberikan sebuah kenyamanan di dalam 

berdiskusi dan mengembangkan penelitian mereka.  
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Berikut bentuk penerapan konsep di bebrapa ruang:  

 -  Penerapan kontras ruang  

Penerapan kontras ruang pada ruang komunal kreatif di 

terapkan untuk menambah kenyamanan spasial kepada para peneliti 

dalam mengembangkan ide gagasan mereka.  

 

Gambar 7.2 Ruang Komunal Kreatif Google 

Sumber: www.designcurial.com  

  

Pada ruang komunal kreatif Technopark, ruangan di rancang 

dengan berbagai kontras ruang pada lantai, langit-langit, dinding, dan 

sebagainya. Penerapan kontrass ruang ini akan meransang para 

peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide mereka lebih jauh.  

 -  Penerapan berbagai elemen regional  

Pendekatan arsitektur regional sangat erat dengan bentukbentuk 

arsitektur ciri khas dari lokalitas lokasi proyek, dimana di kota Jepara 

dimana Joglo adalah arsitektur lokal yang menjadi salah satu ciri 

arsitektur Jepara. Jolgo jepara memili perbedaan dengan joglo Kudus, 

dimana perbedaan ini tidaklah signifikan tetapi memberikan sebuah 

sentuhan khas sehingga mudah di bedakan antara joglo Jepara dana 

joglo Kudus. Perbedaan ini terlihat pada ornament yang terletak di 

penutup sambungan antar genteng, dimana joglo Jepara memiliki 
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ornament ini sedangkan jolgo Kudus juga memiliki ornament ini tetapi 

tidak sesering joglo Jepara.  

 
Gambar 7.3 Rumah Adat Jolgo Jepara dan Kudus  

Sumber: www.google.image  

  

Penerapan bentuk arsitektural jolgo Jepara didalam 

perancangan Technopark dapat melalui pengaplikasian bentukbentuk 

joglo jepara yang mencolok dan mudah di lihat oleh orang awan 

maupun ahli, seperti atap dari joglo Jepara itu sendiri. Atap dari joglo 

Jepara dapat di modifikasi sekian rupa agar lebih modern sehingga 

dapat mengikuti perkembangan jaman.  

7.3.  Konsep Bentuk  

Penggunaan tema arsitektur regional sebagai arsitektur yang 

memiliki konsep untuk mengangkat ciri khas sebuah lokalitas budaya dan 

memodifikasinya sehingga dapat berjalan berdampingan dengan 

perkembangan zaman dan teknologi, sehingga bangunan ini sangatlah 

ramah dengan perkembangan teknologi dan sangat cocok di gunakan 

didalam perancangan Technopark ini dikarenakan Technopark yang 

memiliki sebuah keterikatan yang erta terhadap sebuah perkembangan 

teknologi, baik secara eksternal maupun internal. Secara langsung maupun 

tidak langsung tema ini memfasilitasi para peneliti untuk lebih dimudahkan 

didalam tahap pengembangan penelitian.  
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Bentuk atap yang akan di gunakan didalam bangunan Technopark 

ini adalah atap joglo Jepara yang merupaakn lokalitas budaya arsitektur di 

kota Jepara. Dimana dengan memadukan bangunan modern dengan atap 

joglo Jepara di harapkan dapat menimbulkan arsitektur bangunan yang 

dapat emngikuti perkembangan jaman tetapi tetap memunculkan ciri khas 

lokalitas budaya Jepara.  

7.1.4. Konsep Struktur  

Struktur adalah sebuah system yang terdiri dari gabungan dari 

berbagai macam element – element yang di gabungkan atau di rakit 

sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang kokoh.  

Dibanguna dengan tipe low rise building, low rise building di 

gunakan karena daerah site yang di gunakan sebagai lokasi perancangan 

proyek adalah daerah yang terletak pada kawasan seismic aktif atau 

daerah rawan gempa bumi, sehingga bangunan yang ringan seperti 

medium rise building cocok di gunakan dengan syarat perancangan 

struktur bangunan menggunakan struktur tahan gempa. Struktur tahan 

gempa tidak secara sema-mena bangunan dengan struktur ini menjadi 

tidak terpengaruh sama sekali dengan gempa, namun meminimalisir 

bangunan roboh secara instant ketika di hantam gempa, sehingga 

memungkinkan pengguna bangunan dapat menyelamatkan diri.  

Struktur utama pada bangunan di bagi menjadi 2 yaitu struktur 

bawah (sub structure) dan struktur atas (upper structure). Pembagian 

struktur tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:  

A. Struktur Bawah (sub structure)  
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Merupakan struktur yang tidak dapat dilihat dari permukaan 

tanah, dikarenakan struktur ini berada di bawah permukaan tanah. Sub 

struktur ini menjadi penyalur beban dari struktur tengah (middle 

structure) dan struktur atas (upper structure) baik secara vertical 

maupun secara horizontal.  

Pondasi minipile adalah termasuk salah satu konstruksi 

bangunan berfungsi sebagai pondasi yang mampu menahan gaya 

orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap lenturan. Pondasi 

tiang pancang mini pile dibuat menjadi satu kesatuan dengan 

menyatukan pangkal tiang pancang yang terdapat dibawah konstruksi 

dengan tumpuan pondasi.  

- Kelebihan  

i. Dapat dilakukan dengan cepat.  

ii. Dapat dipancang pada daerah dengan mat tinggi.  

iii. Dapat menahan galian dan longsoran.  

iv. Oada tanah lunak, menghindari penurunan berlebihan.  

v. Dapat dilakukan pada berbagai jenis tanah.  

vi. Kepastian penentuan kedalam elevasi ujung pondasi atau 

lapisan pendukung  

- Kekurangan  

i. Sangat dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang  

handal dari kontraktor.  

ii. Menimbulkan getaran yang mengganggu.  

iii. Pelaksanaan yang buruk dapat mengurangi daya dukung 

secara signifikan.  
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iv. Berbahaya bila ada tekanan artesis karena tekanan ini 

dapat menerobos ke atas.  

  

B. Struktur Tengah (middle structure)  

Struktur rangka bangunan berfungsi untuk meneruskan beban 

vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban 

hidup maupun beban sementara (misalnya: gempa dan angin) ke 

tanah.  

- Kelebihan  

 Pembagian ruang yang lebih fleksibel  

 Pelaksanaan pembangunan yang lebih cepat  

 Lebih ekonomis  

- Kekurangan  

 Adanya Batasan bentang antar kolom  

 Memerlukan tenaga ahli sipil untuk menganalisis kekuatandan 

dimensi kolom dan balok  

Penutup dinding yang digunakan adalah dinding batu bata 

dengan ketebalan 15 cm dan dan 25 cm, selain dinding bata dinding 

beton setebal 20cm juga di gunakan didalam perancangan bangunan 

Technopark ini.  

C. Struktur Atas (upper structure)  

Konstruksi atap menggunakan kerangka baja konvensional, 

beton konvensional di pilih karena lebih mudah untuk di gunakan 

didalam bangunan dengan bentang yang lebar. Baja konvensional juga 

memiliki harga yang lebih murah dan memiliki keukatan yang lebih 

besar di bandingkan kayu.  
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Selain penggunaan baja konvensional pada bangunan-bangunan 

yang memiliki bentang yang kecil menggunakan kerangka atap baja 

ringan. Baja ringan secara ekonomi lebih murah dan didalam 

pemasangannya lebih mudah dan cepat. Kerangka atap baja ringan 

mampu menahan gaya tarik dengan optimal, selain itu atap ini juga anti 

rayap.  

Dak beton juga digunakan guna melingkupi beberapa bagian 

bangunan di kawasan Technopark ini. Mutu beton yang lebih besar 

dapat mengurangi resiko kebocoran dan korosi sehingga dirasa cukup 

untuk di gunakan dengan adanya latar belakang perancangan yang 

baik. Ketebalan beton mampu menahan panas matahari dengan baik, 

beton di aplikasikan dengan kemiringan 5 derajat kea rah roof drain 

sehingga memperlancar jalannya air hujan dan meminimalisir 

terjadinya genangan air serta kebocoran pada atap dak beton.  

 

Gambar 7.4 Kerangka Atap Baja Konvensional dan Baja Ringan  
Sumber: www.Pinterest.com  

  

7.4.  Landasan Perancangan Bahan Bangunan  

7.4.1. Dinding  

Penggunaan penutup kaca digunakan pada ruang pameran, 

pemilihan penggunaan kaca pada ruang pameran dikarenakan agar 

memberikan kesan menutup dan mengekspose interior dari ruang 

pameran secara bersamaan. Ketika orang melihat ruang pameran dari 
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luar mereka dapat melihat secara langsung interior da nisi di dalam ruang 

pameran tersebut, namun ketika mereka masuk ke dalam ruang pameran, 

mereka merasan keberadaan sebuah ruang yang tertutup dan tidak 

menyatu dengan ruangan di luarnya.   

 

Gambar 7.5 Dinding Kaca  
Sumber: Dokumen Pribadi  

    

Pada interior bangunan digunakan dinding bata dengan finishing 

cat. Dinding bata digunakan karena memberikan kesan kokoh pada 

bangunan dan memiliki keamanan yang tinggi dibandingkan dinding 

partisi. Daya tahan dinding bata juga relative lebih lama di bandingkan 

dengan dinding partisi, finishing cat digunakan untuk memberikan 

sentuhan warna yang dapat memperindah interior bangunan.  

Pada bagian kantor karyawan dan ruang pengella yang tidak 

membutuhkan kemanan yang terlalu tinggi antar ruangannya, dinding 

partisi digunakan didalam ruangan-ruangan ini. Dinding ini memiliki 

kelebihan fleksibel didalam pengaturannya dan pemasangan dan 

pembongkarannya yang realtif cepat. Berbagai bentuk dinding partisi juga 

tersedia di pasaran dengan macam-macam finishing, seperti dinding 

partisi dengan model penuh atau dengan setengah solid dan berbahan 

kaca.  
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Gambar 7.6 Dinding Partisi  
Sumber: www.furnizing.com  

7.4.2. Penutup Lantai  

Pada bagian eksterior menggunakan penutup lantai paving grass 

block karena memiliki daya serap yang tinggi dan karena memiliki rumput 

pada bagian tengah paving memberikan daerah resapan air yang lebih luas 

dan merata. Dengan penggunaan paving grass block ini semakin 

mengoptimalkan terbentuknya proyek yang ramah akan lingkungan.   

Gambar 7.7 Paving Grass Block  
Sumber: Pinterest.com  

    

Pada area Indor dam semi outdoor, penutup lantai yang digunakan 

adalah granite tile, granite tile digunakan  karena memberikan kesan yang 

mewah dan memiliki corak warna yang lebih natural di bandingkan dengan 

keramik dan dengan harga yang lebih murah di bandingkan denagn 

penutup lantai dengan bahan marmer granite tile merupakan pilihan yang 

solid untuk di gunakan sebagai penutup lantai pada bangunan di kawasan 

Technopark ini.   
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Gambar 7.8 Granite Tile  
Sumber: www.builddirect.com  

7.4.3. Plafon  

Penggunaan plafon gypsum pada bangunan ini dusesuaikan 

dengan aktivitas di dalam ruangan. Plafon gypsum memiliki kelebihan 

perawatan yang mudah dan pemasangan yang mudah pula, untuk  

mencapai finishing yang bagus tidak memerlukan keterampilan lebih. Pada 

ruang dalam bangunan ini lebih menitikberatkan kea rah fungsi dari 

ruangannya, seperti ruang kelas, servis dan pengelola digunakan plafond 

gypsumboard.  

Pada ruangan yang menmentingkan kenyamanan visual dan 

keindahan di dalamnya seperti ruang pameran, digunakan plafon berbahan 

panel kayu lambrisering agar memunculkan sebuah kesinambungan 

didalam interiornya. Plafon lambrisering juga di gunakan didalam ruangan 

kantin dan ruang serba guna.  
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Gambar 7.9 Lambersering  
Sumber: www.belanjateknik.com  

  

7.5.  Landasan Perancangan Wajah Bangunan  

Konsep wajah bangunan meliputi bangunan, elemen fasad, serta 

citra dari bangunan yang dinginkan dan sesuai dengan lingkungan serta 

keadaan lingkungan di sekitar bangunan. Berdasarkan fungsi bangunan 

yaitu sebuah Technopark, fasad bangunan memiliki sifat aktif sebagai 

komersil dan sebagai landmark. Sesuai dengan arsitektur regionalisme 

maka wajah bangunan di sesuaikan dengan lingkungan lokal dan budaya 

sekitar, menyesuaikan dengan rumah adat joglo Jepara.  

7.6.  Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak  

Berdasarkan permasalahan yang ada, ruang luar atau tapak 

meliputi lansekap di sekitar bangunan, taman, RTH, dan bagian luar lain 

yang digunakan sebagai taman turut mempengaruhi citra bangunan. Salah 

satunya dengan penataan taman dan outdoor plaza.  

Taman dan Outdoor plaza menjadi sebuah pusat sebuah meeting 

point dan ruang bergerak bagi para penguna. Selain digunakan sebagai 

meeting point dan ruang pergerakan taman dan outdoor plaza juga 

digunakan sebagai pemenuh kebutahan RTH pada tapak. RTH pada 

Technopark dapat digunakan sebagai Boulevart untuk memberikan 

kenyamanan pada pengunjung yang ingin menikmati suasana alam. 

Kemudian juga di gunakan sebagai akses jalan masuk dan keluar 

kendaraan dari dan menuju bangunan.  

Selain itu terdapat Snack Corner pada area outdoor. Snack Corner 

ini memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang ingin menikmati 
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suasana taman sembari menikmati makanan dan minuman ringan. Konsep 

Snack Corner ini dimaksudkan untuk mendorong pengunjung untuk lebih 

menikmati suasana alam.  

 

Gambar 7.10 Sønder Boulevart  
Sumber: www.visitcopenhagen.com  

  

7.7.  Landasan Perancangan Utilitas  

7.7.1. Sistem Air Bersih  

Sistem air bersih disalurkan melalui PDAM lalu di simpan pada 

ground water tank lalu di pimpa dan disalurkan ke roof water tank. Sistem 

air ini di gunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada Technopark.  

Sistem air bersih juga menggunakan sistem reverse osmosis yaitu 

merubah air laut menjadi air tawar. Dikarenakan tapak sangat dekat 

dengan laut, maka sumber air laut yang melimpah dapat di manfaatkan 

sebagai pemenuh kebutuhan air bersih pada Technopark dan budidaya 

perikanan.   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5_DczI3hAhXFo48KHQE3B3EQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitcopenhagen.com%2Fsonder-boulevard-gdk705372&psig=AOvVaw13rqcXjrWg0gxOBbC6Fpfg&ust=1553063685286644
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5_DczI3hAhXFo48KHQE3B3EQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitcopenhagen.com%2Fsonder-boulevard-gdk705372&psig=AOvVaw13rqcXjrWg0gxOBbC6Fpfg&ust=1553063685286644
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5_DczI3hAhXFo48KHQE3B3EQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.visitcopenhagen.com%2Fsonder-boulevard-gdk705372&psig=AOvVaw13rqcXjrWg0gxOBbC6Fpfg&ust=1553063685286644
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Gambar 7.11 Konsep Reverse Osmosis  

Sumber: https://environment-indonesia.com  

 

Gambar 7.12 Sistem Reverse Osmosis  
Sumber: www.nanosmartfilter.com  

Dengan menggunakan reverse osmosis Taman Impian Jaya Ancol 

mampu meproduksi 7.000 meter kubik air laut menjadi 5.000 meter kubik 

air tawar dan 2.000 meter kubik air berkadar garam sangat tinggi. Untuk 

menghasilkan air bersih dari air laut ini dibutuhkan energi listrik sebesar 

4,72 kilowatt jam per meter kubik. Dengan rata-rata tarif lisrik sebesar Rp  

1.000,00 / Kw, untuk memproduksi 1 meter kubik air bersih melalui 

desalinasi membutuhkan biaya sekitar Rp 4.700,00. Jauh lebih murah 

dibandingkan dengan harga air bersih yang mencapai Rp 12.000 meter 

kubik.  
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7.7.2. Sistem Air Kotor  

Sistem air kotor adalah sistem pemurnian air limbah sebelum di 

buang ke saluran kota. Limbah air kotor ada 2 jenis pada bangunan 

Technopark ini, limbah air kotor dari penggunaan sehari-hari dan limbah air 

kotor yang berasal dari laboratorium. Pada limbah air kotor pada 

penggunaan sehari-hari dapat melewati proses pemurnian pada umumnya. 

Seperti penggunaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk limbah 

cair yang mengandung limbah padat yang berasal dari water closet. Namun 

air limbah yang berasal dari laboratorium harus di olah dulu pada bak 

pengolahan limbah laborat.  

 
  

Gambar 7.13 Sistem Pengolahan Limbah Klinik dan Laboratorium  
Sumber: Biro Konsultan BELAVINA  

7.7.3. Sistem Pengolahan Sampah  

Sampah pada Technopark ini di olah dengan cara dipisahkan 

menurut jenis sampahnya. Sampah ini di pisah menjadi sampah kaleng, 

sampah organic, sampah plastic dan sampah kertas. Lalu sampah akan di 

olah menurut jenis masing-masing.  
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Gambar 7.14 Tempat Sampah Menurut Jenis Sampah  
Sumber: https://energiputrabangsa.co.id  

  

7.7.4. Sistem Penanggulangan Bencana  

Sistem penanggulangan bahaya bencana, umumnya adalah 

bencana gempa dan kebakaran. Untuk menanggulangi bencana gempa 

menggunakan struktur bangunan yang memiliki ketahanan akan gempa, 

sedangkan untuk bencana kebakaran penyediaan tangga darurat, water 

sprinkler, spreaker, smoke and heat detector, emergency lamp, hydrant, 

fire extinguisher, dimaksudkan untuk meminimalisir kerusakan dan korban  

jiwa.  

7.7.5. Sistem Jaringan Listrik  

Sebagai pemenuh kebutuhan utama pada listrik menggunakan 

jaringan listrik yang berasal dari PLN, sedangkan listrik cadangan 

menggunakan genset. Pembagian listrik dari sumber utama melalui main 

distribution panel atau yang biasa di sebut dengan MDP kemudian 

disalurkan ke secondary distribution panel atau yang biasa disebut dengan 

SDP akan menjadi satu pada setiap lantai Bersama ruang utilitas AHU.  

 

Gambar 7.15 Cable Tray Layout  
Sumber: https://www.cableorganizer.com  
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7.8.  Landasan Perancangan Penghawaan  

Sistem pengahwaan pada bangunan Technopark ini memiliki 2 

sistem penghawaan yaitu penghawaan alami dan buatan. Sistem 

penghawaan alami terletak pada ruangan semi outdoor. Sistem 

penghawaan buatan terletak pada ruangan-ruangan yang membutuhkan 

pengahwaan yang dapat di atur dan di jaga suhunya seperti laboratorium, 

hal ini guna mendukung fungsi ruang laboratorium itu sendiri.  

 

Gambar 7.16 Konsep AC Central  
Sumber: https://www.kidskunst.info  

  

 

Gambar 7.17 Air Handling Unit  
Sumber: https://www.ivoiregion.net  
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7.9.  Landasan Perancangan Pencahayaan  

Sistem pencahahayaan pada bangunan Technopark ini terdiri akan 

2 buat sistem yaitu sistem pencahayaan buatan dan sistem pencahayaan 

alami. Pada ruangan yang membutuhkan intensitas cahaya tinggi namun 

tidak membutuhkan syarat pencahayaan khusus digunakan sistem 

penchayaan alami, contoh ruangan yang menggunakan perpaduan 

pencahayaan alami dan buatan adalah ruang pameran. Cahaya pada 

ruang pameran dapat masuk melalui dinding-dinding kaca yang melingkupi 

ruang pameran. Pada ruangan yang membutuhkan pencahayaan menjadi 

variable teratur maka menggunakan pencahayaan buatan, ruangan yang 

membutuhkan pencahayaan sebagai variable teratur adalah Laboratorium.  

 

Gambar 7.18 Dinding Kaca Sebagai Sumber Pencahayaan Alami 

Sumber: https://www.arsitekturia.com  

  

7.10. Landasan Perancangan Sistem Keamanan  

Sistem keamanan pada bangunan Technopark ini ditujukan untuk 

menjaga dan mengantisipasi adanya tindakan kriminal maupun hal-hal 

yang tidak di inginkan. Pemasangan CCTV bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalam kawasan 

Technopark.  



 

107  

  

Dikarenakan bangunan Technopark ini berpotensi lebih tinggi 

dariapda bangunan di sekitar, maka perlu di pasang sistem penangkal petir. 

Sistem penangkal petir memiliki fungsi melindungi bangunan dari 

sambaran petir, dengan cara kerja menyalurkan petir ke tanah 

menggunakan kabel atau biasa disebut grounding. Penangkal petir ini 

memiliki radius yang dapat dilindungi sebesar 150m.  

  

Gambar 7.18 Penangkal Petir  
Sumber: https://www.bukalapak.com  

  

    


