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BAB VII 

LANDASAN PERANCANGAN 

A. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan  

1. Sistem Pergerakan 

Bangunan Mal Pelayanan Publik merupakan bangunan yang 

menampung berbagai aktivitas didalamnya seperti berinteraksi, berjalan-

jalan, makan, dan bekerja. Dalam perwujudanya mempertimbangkan 

beberapa aspek di bawah ini : 

 Kejelasan Pencapaian 

 Kedekatan dengan jalur utama 

 Memiliki sudut pandang yang mendukung citra bangunan 

 Kelancaran sirkulasi dalam tapak 

2. Pergerakan Eksternal 

Pencapaian langsung merupakan hal utama pada bangunan ini. Hal 

ini disesuaikan dengan kondisi kegiatan yang akan dilakukan. Pencapaian 

langsung yang dimaksud yaitu pengunjung datang menuju drop off area 

maupun halte / area transit bagi pengguna kendaraan umum lalu 

berkegiatan dan sbagi epeda dapat parkir jika menggunakannya, 

sedangkan bagi pejalan kaki dapat langsung menuju main enterance 

dengan melailui jalur pedestrian. 

3. Pergerakan Internal 

Kendaraan : Pemisahan jalur masuk dan keluar BRT maupun 

angkot agar tidak terjadi crossing. 

Pejalan kaki : Disediakan pedestrian ways berupa trotoar 

dan jalur sepeda bagi pengguna sepeda 
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Parkir : Area parkir berada di dalam yang ditujukan untuk 

pengelola maupun karyawan, sedangkan parkir sepeda 

berada di area transit 

B. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Berdasarkan regulasi BWK I Kota Semarang, reguada beberapa 

hal yang harus diperhatikan, yaitu batas ketinggian bangunan 5 lantai, KLB 

2.0, dan KDB 60%. Sehingga di dalam merancang bentuk bangunan projek 

ini, tidak melebihi dari batas yang sudah ditercantum. Karena tapak ini 

berada pada jalan arteri sekunder, sehingga minimal garis sepadan 

bangunan terhadap jalan sebesar 29 meter baik dari Jl Imam Bonjol 

maupun Jl. Pemuda. Kondisi lingkungan tapak juga mempengaruhi bentuk 

bangunan yang mana tapak berada di lokasi padat bangunan dan memiliki 

luas lahan yang tidak terlalu lebar namun cukup panjang yang nantinya 

menjadikan bentuk bangunan yang ramping dan tinggi. 

C. Landasan Perancangan Strukuktur Bangunan 

Sistem struktur pada bangunan akan mempengaruhi terbentuknya 

bagunan dan penampilan bangunan tersebut. Ada beberapa persyaratan 

pokok struktur antara lain :  

a. Fungsional, agar sesuai dengan fungsinya yang didasarkan atas 

tuntutan besaran ruang, fleksibilitas terhadap penyusunan unit-unit 

ruang, pola sirkulasi, dll.  

b. Estetika struktur dapat merupakan bagian integral dengan ekspresi 

arsitektur yang serasi dan logis.  

c. Keseimbangan, agar massa bangunan tidak bergerak 

d. Kestabilan, agar bangunan tidak goyah akibat gaya luar dan punya 

daya tahan terhadap gangguan alam. 
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e. Kekuatan, berhubungan dengan kesatuan seluruh struktur yang 

menerima beban. 

f. Ekonomis, baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan.  

Berikut adalah alternative system struktur yang dapat diterapkan 

pada projek Mal Pelayanan Publik Terpadu di Semarang :  

 

Tabel 7. 1 Pemilihan Struktur 
Sumber : Analisa Pribadi 

No 
Alternatif 
Terpilih 

Alasan Keterangan 

STRUKTUR BAWAH 

1 Pondasi 
Dangkal (Jaring 
Laba-laba) 

 kombinasi antara 
sistem pondasi 
plat beton pipih 
menerus dengan 
sistem perbaikan 
tanah 

 pada tanah 
dengan daya 
dukung tinggi, 
bisa digunakan 
pada bangunan 
lebih dari 8 lantai.  

 Plat beton tipis 
menerus itu di 
bagian bawahnya 
dikakukan oleh rib-
rib tegak tipis yang 
relatif tinggi, 
sehingga secara 
menyeluruh 
berbentuk kotak 
terbalik 

 

Gambar 7. 1 Pondasi Laba-laba  
Sumber: google image 

Kelebihan :  
- Memiliki struktur yang kuat dan rigid 
- Hemat waktu pengerjaan 
- Tahan gempa 
- Ekomomis dan ramah lingkungan 

STRUKTUR TENGAH 
3 Pembentuk 

Bangunan 
(Sistem 
Rangka)  

Sistem rangka 
memiliki kekuatan 
yang baik untuk 
bangunan, serta 
memiliki fleksibilitas 
dalam penataan 
ruang pada 
bangunan. 

 
Gambar 7. 2 Struktur Rangka  

Sumber: google image 
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Kelebihan :  

- Pelaksanaan pembangunan lebih 
cepat dan mudah 

- Ekonomis 
- Pembagian ruang dapat fleksibel 

Kekurangan :  
- Perlu tenaga sipil untuk 

mengalaisis kekuatan, dimensi 
ukuran kolom dan balok 

- Terdapat batasan bentang antar 
kolom 

4 Dinding Bata 
Ringan  

Dinding pengisi 
yang terbuat dari 
susunan bata ringan 

 
Gambar 7. 3 Bata Ringan  

Sumber: google image 

 

Kelebihan : 
- Memiliki beban yang ringan 
- Lebih ekonomis karena ukurannya 

yang relative besar 
- Tidak menggunakan banyak 

plesteran 
Kekurangan : 
- Jika diekspose tidak memiliki 

ketahanan yang lama  
5 Dinding Precast  Dinding pengisi non 

structural yang 
terbuat dari beton 
precast 

 
Gambar 7. 4 Dinding Precast  

Sumber: google image 

Kelebihan :  
- Tahan terhadap api 
- Kuat dan stabil  
- Menghemat waktu dan pengerjaan  

Kekurangan :  
- Tidak memiliki banyak varian 
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- Bentuk pabrikasi tidak dapat 
diubah 

6 Dinding 
Massive (Core)  

Digunakan untuk 
jalur elevator 
(transportasi 
vertical) karena lebih 
kuat dan tahan api   

 
Gambar 7. 5 Dinding Masif  

Sumber: google image 

Kelebihan : 
- Tahan terhadap api  
- Kuat dan stabil 
- Mampu menahan dan 

menyalurkan beban 
Kekurangan : 
- Memerlukan waktu yang lama 

dalam pengerjaan  
- Memerlukan biaya yang tinggi  

7 Dinding Partisi Dinding sekunder 
yang digunakan 
sebagai pemisah 
dan sifatnya tidak 
permanen 

 
Gambar 7. 6 Dinding Partisi  

Sumber: google image 

Kelebihan : 
- Cepat dalam pengerjaan 
- Dapat diekspose 
- Dapat dibongkar dan dipakai 

kembali  
Kekurangan : 
- Tidak tahan terhadap air 

8 Plat Lantai 
(Beton 
bertulang 
konvensional)  

Plat yang terbuat 
dari beton dengan 
perkuatan 
pertulangan menjadi 
stuktur lantai 
bangunan bertingkat 

 
Gambar 7. 7 Tulangan Plat Lantai  

Sumber: google image 
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Kelebihan :  
- Mempunyai hubungan struktur 

yang rigid, karena terdapat balok 
induk dan anak 

- Tahan terhadap api  
Kekurangan : 
- Tidak efisien terhadap ketinggian 

bangunan 
STRUKTUR ATAS 

9 Rangka Atap 
Baja  

Pemilihan struktur 
bagian atas dengan 
rangka baja 
dikarenakan dengan 
kekuatanya yang 
mampu menahan 
beban yang cukup 
berat. Selain itu 
rangka baja tidak 
memerlukan 
perawatan yang 
berkala , tidak 
menjalarkan api 
serta rangka baja 
memiliki umur yang 
dapat dibilang cukup 
lama. 

 
Gambar 7. 8 Rangka Atap Baja  

Sumber: google image 

Kelebihan : 
- Memiliki kekuatan tarik yang tinggi 

namun ringan  
- Sifatnya Tangguh memiliki daktifitas 

yang bagus 
- Mempunyai sifat yang seragam 

karena parbikasi 
- Tahan terhadap serangan rayap 
- Tahan terhadap karat 
- Proses pemasangan relative cepat 
Kekurangan : 
- Memerlukan perhitungan yang telita 
- Kurang indah dipandang apabila 

struktur atap diekspos 
- Relatif mahal 
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D. Landasan Perancangan Bahan Bangunan Pada Pelingkup 

Pelingkup berkenaan dengan penciptaan pelindung sekeliling 

ruang bangunan. Terdiri dari bidang alas (lantai), bidang pembatas 

(dinding), bidang langit-langit (atap). 

Tabel 7. 2 Bahan bangunan pada pelingkup 
Sumber : Analisa Pribadi 

No Alternatif Terpilih Keterangan 
PENUTUP LANTAI 

1 Plester Expose 

 
Gambar 7. 9 Plester ekspose  

Sumber: google image 

Area outdoor akan dipadupadankan antara 
penggunaan rubber flooring dan plester expose. 
Penggunaan plester expose ini membuat kesan natural 
pada lingkungan, lebih ekonomis dan mudah dalam 
merawatnya. 

2 Granit Tile  

 
Gambar 7. 10 Granit tile  
Sumber: google image 

Digunakan pada ruang-ruang besar seperti lobby, 
auditorium, galeri, foodcourt, dan ruang penunjang 
lainnya. Karena granit ini memiliki kesan yang elegan.  

3 Parquet 

 
Gambar 7. 11 Parquet  
Sumber: google image 

Digunakan di beberapa ruang sebagai variasi penutup 
lantai, karena parquet memiliki berbagai macam bentuk 
dan ukuran.  
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4 Keramik Tekstur 

 
Gambar 7. 12 Keramik Tekstur  

Sumber: google image 

 
Keramik tekstur pada Lavatory untuk mengurangi 
tingkat licin pada lantai.  
PENUTUP DINDING 

5 Cat Dinding 

 
Gambar 7. 13 Cat Dinding  

Sumber: google image 

Menggunakan cat dindng pada ruangan-ruangan 
didalam bangunan karena cat merupakan bahan yang 
mudah dalam hal perawatan serta terdapat beragam 
variasi warna.  

6 Kaca Tempered 

 
Gambar 7. 14 Kaca Tempered  

Sumber: google image 

Digunakan pada beberapa bagian eksterior bangunan 
untuk memasukkan cahaya alami, namun didepannya 
tetap dipasang secondary skin façade untuk 
membiaskan cahaya langsung.  
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

ACP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metal Cutting 

  
Gambar 7. 15 Laser Cutting  

Sumber: google image 

 

 
 

 
Gambar 7. 16 Metal cutting  

Sumber: google image 

Menggunakan secondary skin ACP dan metal cutting, 
karena mudah dalam menyesuaikan bentuk dan terdiri 
dari berbagai macam variasi warna. 
PENUTUP PLAFON 

9 Gypsumboard 

 
Gambar 7. 17 Plafond Gypsum  

Sumber: google image 

Plafon menggunakan gypsum dengan alasan gypsum 
dapat menyesuaikan berdasarkan dengan tingkat 
kebutuhan. 



130 
 

10 PVC 

 
Gambar 7. 18 PVC  

Sumber: google image 

Plafon Polyvinyl chloride memiliki kelebihan terlihat 
mengkilap, tahan air, tahan api, anti rayap dan kedap 
suara namun tetap dapat diberikan warna-warna yang 
menstimulan psikis anak. Sangat cocok berada di ruang 
bermain anak. 
PENUTUP ATAP 

11 Bitumen Selulose 

 
Gambar 7. 19 Bitumen Selulose  

Sumber: google image 

Menggunakan bitumen selulose karena fleksibel 
terhadap bentuk atap, Lebih ringan dibanding genteng 
konvesional 
Tidak mudah pecah, lebih ringan namun lebih kokoh 
Mampu meredam suara. Memiliki banyak variasi warna. 

12 Kaca Tempered 

 
Gambar 7. 20 Kaca Tempered  

Sumber: google image 

Penutup atap yang digunakan untuk memasukan 
cahaya alami kedalam bangunan. Estetika dari kaca 
tempered ini menambah kesan mewah terhadap 
bangunan.  
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13 Dak Beton 

 
Gambar 7. 21 Dak Beton 

Sumber : google.com 
Terbuat dari beton bertulang, dapat digunakan sebagai 
lantai teratas bangunan. Beton ini tahan terhadap api, 
kuat dan stabil.  

14 UPVC 

 
Gambar 7. 22 UPVC  

Sumber: google image 

Atap UPVC ini modelnya sama seperti spandek 
berbahan metal, tebalnya umumnya 2mm. Namun tidak 
sepeti spandek metal yang berisik saat hujan, UPVC 
dapat meredam suara dan panas. Selain itu 
keunggulannya adalah anti karat.  

 

E. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Perancangan Wajah Bangunan Pada bangunan Mal Pelayanan 

Publik Terpadu dihasilkan berdasarkan penerapan konsep kontekstual 

harmoni yang mana menyelaraskan citra bangunan sekitar dengan tujuan 

tidak menjadi bangunan yang asing pada bagi lingkungan sekitarnya. 

Penerapan kontekstual hamoni tidak meninggalkan identitas fungsi 

bangunan sebagai bangunan pelayanan, keselarasan disini 

menitikberatkan pada tampilan dan kejelasan bangunan. Jika dilihat dari 

karakteristik bangunan yang heterogen pada sekitar tapak, dapat 

mengadaptasi dan mempertimbangkan kedekatan fisik dari bangunan 
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sekitar sehingga dapat menjadi satu kesatuan dalam bentuk, dimensi dan 

volume. 

F. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Perancangan tata ruang tapak berkaitan dengan pendekatan T.O.D 

yang mana mengharuskan beberapa persyaratan ruang luar dengan fokus 

pada pengolahan sirkulasi pada tapak, baik itu pergerakan transportasi 

umum, pejalan kaki, maupun pengguna sepeda yang masuk melalui Jl. 

Imam bonjo dan dapat keluar menuju jl. Pemuda maupun kembali ke jalan 

imam bonjol Penerapan dari prinsip tersebut menghasilkan zonasi ruang 

luar yang yang terintegrasi satu sama lain dan terpusat pada bangunan. 

G. Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 

Utilitas Bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan 

yang digunakanuntuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, 

kesehatan, keselamatan, kemudian kominikasi dan mobilitas dalam 

bangunan. Peranangan bangunan harus selalu memperhatikan dan 

menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan dengan perancangan 

yang lain, seperti perancangan arsitektur, perancangan struktur, 

perancangan interior dan perancangan lainnya. 

a) Perancangan Plumbing dan Sanitasi 
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Sistem air bersih (down-feed) pada bangunan yang 

direncanakan akan diterapkan melalui bagan berikut : 

 

 Sistem Air kotor pada bangunan yang direncanakan akan 

menyelesaikan Limbah cair atau grey water ini dialirkan ke dalam 

bak pengumpul yang nantinya akan diolah pada filter organik / bio 

filtration dan kemudian digunakan kembali sebagai media 

penyiraman tanaman. Sedangkan kontrol untuk air yang telah 

Sumu
r 

PAM 

 

Pomp
a 

Reservoir 
bawah 

 

Pomp
a 

Rooftank 

 

Distribusi 

Air hujan 

 

Grey 
water 

Bak  Bak Penampung 

Bio  
Filtration 

Pemakain 

Kembali 

Saluran 
pembuangan 

kota 

Bagan 7. 1 Sistem jaringan air bersih pada bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 

Bagan 7. 2 Sistem jaringan air kotor  pada bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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mengendap pada filter organik terlalu lama karena jarang terpakai, 

langsung dibuang menuju saluran kota melalui bak kontrol. 

b) Perancangan Pengudaraan / Penghawaan 

Penghawaan dalam ruang akan diterapkan penghawaan 

alami dan buatan. Penghawan buatan akan lebih dominan pada 

bangunan utama dan kantor pengelola, sistem penghawaan pada 

ruangan ini menggunakan sistem penghawaan aktif berupa AC (Air 

Conditioning) dengan sistem terpusat dan split. Sedangkan untuk 

mengatasi polusi dari area transit yang berada pada ground floor 

terhadap ruangan diatanya yaitu dengan menerapkan sistem air 

lock agar udara di dalam mal dapat dikondisikan. 

c) Perancangan Penerangan / Pencahayaan 

Pencahayaan ruang dalam perancangan bangunan 

menggunakan kombinasi antara pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan alami akan digunakan 

sistem skylight dan bukaan karena intensitas cahaya yang didapat 

lebih banyak dan penghematan energi. Pencahayaan buatan 

bangunan diterapkan penerangan umum dan setempat, 

penerangan umum yang menyinari ruangan secara menyeluruh 

akan menggunakan lampu LED, sedangkan penerangan setempat 

yang menfokuskan pada satu titik area saja 

d) Perancangan Transportasi dalam Bangunan 

Sistem transportasi di dalam bangunan mengunakan Ramp, 

Lift, Elevator, dan Tangga yang mana berkaitan dengan 

transportasi vertikal. Sedangkan untuk transportasi horizontal 

pengunjung hanya berjalan kaki, namun tetap bisa diakses oleh 

difabel. 




