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BAB IV 

ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP  

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1.Analisa dan Konsep Makro 

4.1.1. Analisa lokasi perancangan 

Pusat Kerajinan Perak adalah suatu kawasan yang difungsikan 

sebagai lokasi industri kerajinan perak, wisata, dan public space bagi 

masyarakat atau pengunjung di kawasan Pusat Kerajinan Perak tersebut. 

Maka pemilihan site yang akan digunakan untuk kawasan industri 

sekaligus kawasan wisata ini harus mempertimbangkan peraturan 

pemerintah Kab. Bantul yang mengizinkan kawasan dengan dua aktifitas 

tersebut sehingga lahan yang digunakan sesuai dengan fungsi kawasan. 

Dan persyaratan dari sektor tersebut untuk dapat menampung aktifitas 

tersebut adalah : 

Analisa pemilihan site : 

1. Fungsi kawasan dan faktor lingkungan (bobot 20 poin) 

Site yang dipilih harus sesuai dengan peraturan wilayah di 

Kab. Bantul, yaitu sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk 

pengembangan pada sektor industri dan paiwisata kab. Bantul, 

sehingga keberadaan bangunan dalam kawasan tersebut sesuai 

dengan tempatnya, dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. 
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2. Sarana dan prasarana (bobot 20 poin) 

  Ketersedian pada sarana dan prasarana disekitar lokasi 

perancangan menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang 

dan memudahkan aktivitas yang berkaitan dengan pusat kerajinan 

perak tersebut. Yaitu, ketersediaan jaringan jalan, listrik, jaringan 

air bersih, jaringan air kotor, dan drainase di kawasan lokasi 

perancangan tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang 

mendunkung diharapkan dapat memberikan kemudahanbagi para 

wisatawan ataupun masyarakat untuk mengunjungi kawsan 

tersebut. 

3. Aksesbilitas (bobot 20 poin) 

Aksesbilitas  merupakan kemudahan dalam pencapaian 

untuk masuk ataupun keluar dari site. Kemudahan akses ini dapat 

dilihat  dari beberapa aspek, yaitu kemudahan menuju lokasi 

dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, 

adanya area untuk pejalan kaki dan terbebas dari masalah 

kemacetan. Sehingga dengan adanya fasilitas tersebut dapat 

memudahkan para pengunjung, ataupun pelaku usaha untuk 

menuju kawasan tersebut. 

4. Kondisi topografi (bobot 20 poin) 

Kondisi topografi dalam lokasi perancangan memiliki 

peranan yang cukup penting. Kondisi topografi tersebut sebaiknya 

relative datar. Jika dalam lokasi tersebut memiliki kontur 
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sebaiknya tidak terlalu curam demi keamanan dan kemudahan 

akses para pelaku usaha, pengunjung dan masyarakat. 

5. Luasan lahan lokasi perancangan (bobot 20 poin) 

Dengan luasan lahan pada lokasi perancangan yang 

mencukupi diharapkan semua aktivitas yang ada di pusat kerajinan 

perak dapat terwadahi secara optimal, dan fungsional.  

Setelah adanya kriteria yang diharapkan dalam site perancangan 

maka tahap selanjutnya adalah tahap analisa dan penilaian dari beberapa 

alternatif site, berikut beberapa alternatif site perancangan : 

A) Lokasi alternatif site 1 

Terletak di Jalan Ring Road Selatan, kelurahan Wirokerten, 

kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul. Memiliki luas lahan 26. 000 

m². 

 
Gambar 4.1. Alternatif Site 1 

Sumber : data survey dan google.maps, 2016 
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Batas- batas lokasi alternatif 1: 

Utara   : Sawah produktif 

Selatan  : Pemukiman 

Barat   : Jalan Ring Road Selatan 

Timur   : Sawah Produktif  

Table 4.1. Analisa dan penilaian Alternatif site 1 

No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

1 Fungsi kawasan dan faktor lingkungan 

20 

 a. Site masuk dalam Bagian Wilayah Hirarki 1 yang wilayahnya 

merupakan pusat kegiatan lokal. Selain itu merupakan kawasan 

yang diperuntukkan untuk sebagai kawasan pengembangan, 

pemanfaatan dan pengendalian kawasan industri kecil menengah, 

kawasan pariwisata, perdagangan grosir, pengrajin perak, dan 

merupakan kawasan budaya.  

b. Site dekat dengan lingkungan industri kecil lainnya. 

2 Sarana dan Prasarana 

20 

 a. Ketersediaan jaringan jalan yang bagus 

b. Tersedianya jaringan listrik, dan telepon 

c. Sistem sanitasi dan drainase yang baik 

d. Jalan Ring Road Selatan memiliki jalur 2 arah, dengan lajur jalan 

sebanyak 4 lajur.  

3 Aksesibilitas 

10 

 a. Lokasi mudah dicapai baik menggunakan kendaraan pribadi 
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No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

maupun dengan kendaraan umum 

b. Tidak adanya akses untuk pejalan kaki (trotoar) yang 

menghubungkan lokasi site dengan daerah atau lingkungan 

disekitarnya. 

c. Tidak adanya jalur lambat yang diperuntukkan bagi pengguna 

sepeda 

4 Kondisi Topografi 

20 

 Kondisi topografi datar tidak terdapat kontur pada lokasi site 

5 Luasan lahan lokasi perancangan 

20 

 a. Bentuk site memiliki lebar 1200 meter, memanjang kebelakang 

dengan luas lahan 26.000 m
2
.   

b. sangat mendukung jika dibuat bangunan masa jamak, karena site 

cukup luas.  

Total Poin 90 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Berdasarkan penilaian diatas, utuk alternatif site 1 memiliki total 

poin sebesar 90 poin 

B) Lokasi alternatif site 2 

Terletak di Jalan Ring Road Selatan No. 545, kelurahan Giwangan, 

kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Memiliki luas lahan 26.500 m². 
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Gambar 4.2. Alternatif Site 2 

Sumber : data survey dan google.maps, 2016 

Batas- batas lokasi alternatif 1: 

Utara   : Pemukiman dan jalan lingkungan 

Selatan  : Sawah produktif 

Barat   : Sawah produktif 

Timur   : Jalan Ring Road Selatan  
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Table 4.2. Analisa dan penilaian alternatif site 2 

No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

1 Fungsi kawasan dan faktor lingkungan 

10 

 c. Site masuk dalam Bagian yang wilayahnya merupakan pusat 

kegiatan lokal. Selain itu merupakan kawasan yang 

diperuntukkan untuk sebagai kawasan pengembangan, 

pemanfaatan dan pengendalian kawasan industri kecil menengah,.  

d. Site dekat dengan lingkungan industri kecil lainnya. 

2 Sarana dan Prasarana 

20 

 e. Ketersediaan jaringan jalan yang bagus 

f. Tersedianya jaringan listrik, dan telepon 

g. Sistem sanitasi dan drainase yang baik 

h. Jalan Ring Road Selatan memiliki jalur 2 arah, dengan lajur jalan 

sebanyak 4 lajur.  

3 Aksesibilitas 

10 

 d. Lokasi mudah dicapai baik menggunakan kendaraan pribadi 

maupun dengan kendaraan umum 

e. Tidak adanya akses untuk pejalan kaki (trotoar) yang 

menghubungkan lokasi site dengan daerah atau lingkungan 

disekitarnya. 

f. Tidak adanya jalur lambat yang diperuntukkan bagi pengguna 

sepeda 

4 Kondisi Topografi 

20 

 Kondisi topografi datar tidak terdapat kontur pada lokasi site 

5 Luasan lahan lokasi perancangan 

20 

 c. Bentuk site memiliki lebar 500 meter, memanjang kebelakang 
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No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

dengan luas lahan 28.800 m
2
.   

d. sangat mendukung jika dibuat bangunan masa jamak, karena site 

cukup luas.  

Total Poin 80 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Berdasarkan penilaian diatas, utuk alternatif site 2 memiliki total 

poin sebesar 90 poin 

C) Lokasi alternatif site 3 

Terletak di Jalan Masjid Raya, desa Jagalan, Kecamatan 

Banguntapan, Kabupaten Bantul. Memiliki luas lahan 77.901 m². 

 
Gambar 4.3. Alternatif Site 3 

Sumber : data survey dan google.maps, 2016 
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Batas- batas lokasi alternatif 3: 

Utara   : Pemukiman dan Jalan Masjid Besar 

Selatan  : Pemukiman 

Barat   : Pemukiman dan Jalan lingkungan 

Timur   : Pemukiman dan Jalan lingkungan  

Table 4.3. Analisa dan penilaian alternatif site 3 

No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

1 Fungsi kawasan dan faktor lingkungan 

20 

 a. Site masuk dalam Bagian wilayah Hirarki I yang wilayahnya 

merupakan pusat kegiatan lokal. Kawasan kecamatan 

Banguntapan merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai 

pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kerajinan, 

Selain itu merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk 

pengembangan kawasan wisata baru. 

b. Site dekat dengan lingkungan industri kecil lainnya. 

c. Site dekat dengan Kp. Jagalan Kotagede yang merupakan entra 

industri perak. 

2 Sarana dan Prasarana 

20 

 a. Ketersediaan jaringan jalan yang bagus 

b. Tersedianya jaringan listrik, dan telepon 

c. Sistem sanitasi dan drainase yang baik 

d. Jalan Parangtritis memiliki ruas jalus 2.  
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No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

3 Aksesibilitas 

10 

 a. Lokasi mudah dicapai baik menggunakan kendaraan pribadi 

maupun dengan kendaraan umum 

b. Tidak adanya akses untuk pejalan kaki (trotoar) yang 

menghubungkan lokasi site dengan daerah atau lingkungan 

disekitarnya. 

c. Tidak adanya jalur lambat yang diperuntukkan bagi pengguna 

sepeda 

4 Kondisi Topografi 

20 

 Kondisi topografi datar tidak terdapat kontur pada lokasi site 

5 Luasan lahan lokasi perancangan 

20 
 a. Bentuk site memiliki luas lahan 77.901 m

2
.   

b. sangat mendukung jika dibuat bangunan masa jamak, karena site 

cukup luas.  

Total Poin 90 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Berdasarkan penilaian diatas, utuk alternatif site 3 memiliki total 

poin sebesar 90 poin. 
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D) Lokasi alternatif site 4 

Terletak di Jalan Parangtritis No. 1234, Kelurahan Panggungharjo, 

kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Memiliki luas lahan 26.000 m². 

 
Gambar 4.4. Alternatif Site 4 

Sumber : data survey dan google.maps, 2016 

Batas- batas lokasi alternatif 4: 

Utara   : Tanah kosong 

Selatan  : Pemukiman dan Jalan raya Parangtritis 

Barat   : Pemukiman dan Jalan lingkungan 

Timur   : Pemukiman dan Jalan lingkungan  
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Table 4.4. Analisa dan penilaian alternatif site 4. 

No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

1 Fungsi kawasan dan faktor lingkungan 

20 

 d. Site masuk dalam Bagian wilayah Hirarki I yang wilayahnya 

merupakan pusat kegiatan lokal. Kawasan kecamatan Sewon 

merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai pengembangan 

desa wisata berbasis budaya dan kerajinan, Selain itu merupakan 

kawasan yang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan 

wisata baru. 

e. Site dekat dengan lingkungan industri kecil lainnya. 

2 Sarana dan Prasarana 

20 

 e. Ketersediaan jaringan jalan yang bagus 

f. Tersedianya jaringan listrik, dan telepon 

g. Sistem sanitasi dan drainase yang baik 

h. Jalan Parangtritis memiliki ruas jalus 2.  

3 Aksesibilitas 

10 

 d. Lokasi mudah dicapai baik menggunakan kendaraan pribadi 

maupun dengan kendaraan umum 

e. Tidak adanya akses untuk pejalan kaki (trotoar) yang 

menghubungkan lokasi site dengan daerah atau lingkungan 

disekitarnya. 

f. Tidak adanya jalur lambat yang diperuntukkan bagi pengguna 

sepeda 

4 Kondisi Topografi 

20 

 Kondisi topografi datar tidak terdapat kontur pada lokasi site 

5 Luasan lahan lokasi perancangan 20 
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No Deskripsi dan Kriteria Pemilihan Site 

Bobot 

(poin) 

 c. Bentuk site memiliki lebar 800 meter, memanjang kebelakang 

dengan luas lahan 25.000 m
2
.   

d. sangat mendukung jika dibuat bangunan masa jamak, karena site 

cukup luas.  

Total Poin 90 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Berdasarkan penilaian diatas, utuk alternatif site 4 memiliki total 

poin sebesar 90 poin. 

Table 4.5. Rekapitulasi penialain alternatif site 

No Kriteria Alternatif 

Site 1 

Alternatif 

Site  

2 

Alternatif 

Site 3 

Alternatif 

site 4 

1 Fungsi kawasan 

dan faktor 

lingkungan 

20 10 20 20 

2 Sarana dan 

prasarana 

20 20 20 20 

3 Aksesibilitas 10 10 10 10 

4 Kondisi 

topografi 

20 20 20 20 

5 Luasan lahan 20 20 20 20 

Jumlah 90 80 90 90 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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4.1.2. Lokasi Perancangan Terpilih 

Berdasarkan dari penilaian beberapa alternatif site perancangan 

diatas dengan pertimbangan criteria tertentu, maka lokasi perancangan 

yang terpilih untuk dijadikan pusat kerajinan perak kab. Bantul adalah 

lokasi alternatif site 3 yang terletak di jalan Masjid Besar, Desa Jagalan, 

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.  

Eksisiting site: 

1. Kondisi lahan merupakan wilayah pemukiman, yang tidak 

produktif. 

2. Site terletak dijalan Masjid Besar, dengan jalan  arah. 

3. Site terletak di Hierarki I yang merupakan wilayah pengembangan 

pusat lokal, dan kawasan pengembangan wisata baru. 

4. Kemudahan akses menuju lokasi baik dengan kendaraan pribadi 

maupun kendaraan umum, antara lain: bus dan angkot. Dan letak 

lokasi yang dekat dengan Kp. Jagalan Kotagede.  

5. Tersedianya prasarana pendukung antara lain: jaringan air, bersih, 

jaringan air kotor, jaringan listrik maupun jaringan telpon. 
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Gambar 4.5. Site Perancangan Terpilih 

Sumber : Maps. Google, 2016 

 

Site perancangan  terletak di Masjid besar  yang merupakan jalur 

lokal .  Memiliki luas lahan 70.901 m
2
 dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Utara :  Pemukiman dan jalan Masjid Besar 

b. Timur :  Pemukiman dan jalan lingkungan 

c. Selatan : Pemukiman dan jalan lingkungan 

d. Barat : Pemukiman dan jalan lingkungan 

e. KDB maksimal : 70% (49. 630 m²) 

f. Bc maksimal  :  60% (42.540 m²) 

g. Ketinggian maksimal bangunan : Lebih dari 3 lapis (12 meter) 

4.2.Analisa Dan Konsep Mikro 

4.2.1. Analisa dan Konsep Ruang 

A) Analisa Jumlah Pengguna Bangunan 
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Untuk mengetahui jumlah dan daya tamping bangunan 

pusat kerajinan perak kab. Bantul, maka perlu adanya aalisa dan 

pendataan mengenai jumlah pengguna berdasarkan kelompok 

engguna. Penentuan jumlah penggunan ini berdasarkan pada 

jumlah kapasitas yang disediakan dan berdasarkan dengan asumsi. 

Table 4.6. Jumlah Pengguna Berdasarkan Kelompok Pengguna 

No Kelompok Pengguna Jumlah Pengguna  

1 Pengelola 

a. Direktur 1 

a. Sekretaris 1 

b. Staff Administrasi 15 

c. Staff Informasi 5 

d. Staff  Pemasaran 5 

e. Staff  Keamanan 5 

f. Staff penelitian dan pengabdian masyarakat 10 

Jumlah 42 

2 Pengrajin 

a. Pengrajin perak bagian Peleburan 

b. Pengrajin perak bagian Pencetakan 

c. Pengrajin perak bagian Mengondel 

d. Pengrajin perak bagian Mengukir 

e. Pengrajin perak bagian Pengrakitan 

f. Pengrajin perak bagian finishing 

 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Jumlah 240 

4 

Maintenance gedung 

a. Cleaning service 

 

5 
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No Kelompok Pengguna Jumlah Pengguna  

b. Perawatan lingkungan 

c. Perawatan ME 

d. Inventarisasi 

5 

5 

5 

5 Pengunjung pusat kerajinan perak 500 

Jumlah Keseluruhan 782 orang 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

B) Analisa Macam Kegiatan dan Kebutuhan Ruang 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis ruang 

yang dibutuhkan di pusat kerajinan perak kab. Bantul beserta 

dengan besaran ruangnya. Dalam analisis ini terdapat beberapa 

pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain: 

1. Pola kegiatan dan macam kegiatan 

Dari pola dan macm kegiatan tersebut maka akan 

didapatkan suatu tuntutan kebutuhan ruang yang dipelukan 

bagi pelaku kegiatan di pusat kerajinan perak kab. Bantul. 

2. Standar besaran ruang 

Standar ruang yang digunakan sebagai titik acuan dalam 

perhitungan besaran ruang dengan menggunakan data 

arsitek Ernest Neufert (DA) jilid 1, 2 dan 3. Time Saver 

Standart for Building (TSS) serta berdasarkan asumsi 

penulis. 
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3. Standar besaran ruang gerak (flow) yang berkisar dari 10%- 

100%, dengan menyesuaikan macam dan fungsi masing- 

masing ruang. 

Sesuai dengan pola kegiatan dan hasil dari studi komparasi 

data beberapa pusat kerajinan atau craft center, maka jenis pelaku 

kegiatan, macam kegiatan dan kebutuhan ruang Pusat Kerajinan 

Perak dapat ditentukan dari tabel pola kegiatan berikut: 

Table 4.7. Macam kegiatan dan kebutuhan ruang 
No Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

A Penerimaan 

 1. Pengunjung  

 2. Masyarakat luas 

 a. Masuk 

b. Mendaftar untuk mengikuti 

class pelatihan 

c. Bertanya seputar Pusat 

Kerajinan Perak 

d. Menunggu 

e. Memesan makanan 

f. Metebolisme  

a. Lobby 

b. Resepsionis 

c. Ruang tunggu 

d. Ruang informasi 

e. Restaurant 

f. Km/wc 

B Pengelola 

 1. Direktur 

 a. Rapat 

b. Bekerja 

c. Metabolisme 

d. Makan dan minum 

e. Istirahat 

f. Ibadah 

a. Ruang rapat 

b. Ruang kerja 

c. Ruang istirahat 

d. Ruang tamu 

e. Ruang makan 

f. Toilet 

g. Musholla 

 

 2. Sekretaris 

 a. Rapat 

b. Bekerja 

c. Metabolisme 

d. Makan dan minum 

e. Istirahat 

Ibadah 

a. Ruang rapat 

b. Ruang kerja 

c. Ruang istirahat 

d. Ruang tamu 

e. Ruang makan 

f. Toilet 

g. Musholla 

 

 2. Staff  Administrasi 

 a. Pelayanan administrasi 

b. Input data administrasi 

c. Kegiatan arsip 

a. Loket pelayanan 

b. Ruang operator 

c. Ruang arsip 
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No Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

d. Kegiatan legalisir 

e. Rapat 

f. Monitoring server 

g. Metabolisme 

h. Makan dan minum 

i. Istirahat 

j. Ibadah 

d. Ruang legalisir 

e. Ruang bendahara 

f. Ruang pimpinan Administrasi 

g. Ruang server 

h. Ruang tamu 

i. Ruang sidang/rapat 

j. Ruang makan 

k. Musholla 

l. Toilet 

 3. Staff Informasi 

 a. Pelayanan Informasi 

b. Rapat 

c. Monitoring server 

d. Makan dan minum 

e. Metabolisme 

f. Istitahat 

g. Ibadah 

a. Ruang pimpinan 

b. Ruang sidang 

c. Ruang server 

d. Ruang tamu 

e. Ruang makan 

f. Musholla 

g. Toilet 

 

 4. Staff Pemasaran 

 a. Kegiatan pemasaran 

b. Monitoring server 

c. Rapat 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Ibadah 

g. Metabolisme 

a. Ruang staff 

b. Ruang kepala bag. pemasaran 

c. Ruang sarver 

d. Ruang rapat 

e. Musholla 

f. Ruang tamu 

g. toilet 

 5. Staff Keamanan 

 a. Pengamanan kawasan 

b. Rapat 

c. Istirahat 

d. Makan dan minum 

e. Ibadah 

f. Metabolisme 

a. Pos satpam 

b. Ruang rapat 

c. Ruang makan 

d. ruang tamu 

e. musholla 

f. toilet 

 6. Staff Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 a. Mendata kegiatan penelitian 

b. Kegiatan adminstrasi  

c. Mendata dana untuk penelitian 

d. Metabolisme 

e. Istirahat 

f. Makan dan minum 

g. Ibadah 

a. Ruang staff administrasi 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

b. Staff administrasi 

c. Ruang arsip penelitian 

d. Ruang bendahara 

e. Ruang pimpinan 

f. Ruang makan 

g. Musholla 

h. Toilet 

i. Ruang tamu 

C Pengrajin 

 1. Bagian peleburan 

 a. Bekerja  

b. Mempersiapkan bahan/ 

material 

c. Menganti pakaian 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Metabolisme 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 
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No Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

g. Ibadah 

 

 

 2.Bagian Pencetakan 

 a. Bekerja  

b. Mempersiapkan bahan/ 

material 

c. Menganti pakaian 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Metabolisme 

g. Ibadah 

 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 

 

 3. Bagian Mengondel 

 a. Bekerja  

b. Mempersiapkan bahan/ 

material 

c. Menganti pakaian 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Metabolisme 

g. Ibadah 

 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 

 

 4. Bagian Pengukiran 

 a. Bekerja  

b. Mempersiapkan bahan/ 

material 

c. Menganti pakaian 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Metabolisme 

g. Ibadah 

 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 

 

 

 5. Bagian Pengrakitan 

 a. Bekerja  

b. Mempersiapkan bahan/ 

material 

c. Menganti pakaian 

d. Istirahat 

e. Makan dan minum 

f. Metabolisme 

g. Ibadah 

 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 

 

 6. Bagian Finishing 

 h. Bekerja  

i. Mempersiapkan bahan/ 

material 

j. Menganti pakaian 

k. Istirahat 

l. Makan dan minum 

m. Metabolisme 

n. Ibadah 

 

a. Ruang kerja 

b. Ruang bahan mentah/ 

penyimpanan bahan baku 

c. Loker  

d. kantin 

e. Musholla 

f. KM/ WC 

 

D Mahasiswa/ Pengunjung 

 a. Belajar proses produksi a. Ruang studio pembuatan perak 
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No Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

b. Praktek produksi perak 

c. Ibadah 

d. Makan dan minum 

e. Metabolisme 

f. Mengambil uang 

g. parkir   

 

b. Musholla 

c. Kantin 

d. Toilet 

e. Gudang 

f. Bank dan ATM center 

g. Tempat parkir 

 

 

 E Maintenance kawasan dan bangunan 

 1. Servicer elektronik 

2. Petugas kebersihan 

 a. Melakukan servis barang 

elektronil berkala  

b. Menyapu 

c. Mengepel 

d. Mengecat 

e. Makan dan minum 

f. Istirahat 

g. Ibadah 

h. metabolisme 

a. Gudang penyimpanan ruang alat 

kebersihan 

b. Ruang istirahat 

c. Ruang makan 

d. Mushola 

e. Toilet  

F Pengunjung galeri dan pameran pusat kerajinan perak 

 Masyarakat luas dari berbagai kalangan 

 a. Informasi  

b. Membeli tiket 

c. Melihat pameran 

d. Membeli kerajinan 

e. Istirahat 

f. Metabolisme 

g. Ibadah 

h. Makan dan minum 

a. Ruang informasi 

b. loket 

c. Ruang galeri  

d. market 

e. Masjid 

f. Food court 

g. Toilet 

h. Ruang tunggu 

 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

C) Konsep Kebutuhan dan Besaran Ruang 

1. Fasilitas Penerima 

Table 4.8. Kebutuhan dan Besaran Ruang Fasilitas Penerima 

RUANG 

PENERIMA 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2)/ org 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Lobby 
300 orang 0.8 m2 40% 

1 unit 
240 + 96  = 

336 m2 DA 

Resepsionis 
4 orang 1.20 m2 30% 

1 unit 
4.8 + 14,4 = 

19,20 m2 TSS 

Ruang 

Informasi       
1 unit 

9 m2 Asumsi 

Sitting Lobby / 

Ruang tunggu 20 orang 1.20 m2 30% 
1 unit 

24 + 7.2  = 

31,2 m2 TSS 

Restaurant 
50 orang 1.20m2 

30% 1 unit 
60 + 18 =  

78 m2 
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RUANG 

PENERIMA 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2)/ org 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

LUAS TOTAL 473.4 m2   

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

2. Fasilitas Pengelola 

a. Direktur 

Table 4.9. Kebutuhan dan Besaran Ruang Direktur  

RUANG 

Direktur  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2)/ org 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 1 orang 4 m x 3 m  20% 1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 

1.2 

m2/org 
50% 1 unit 

24 m2 + 12 m2 

= 36 m2 
DA 

Ruang istirahat 

rektor 
1 orang 

3 m x 3 m 
20%  1 unit 

9 m2 x 1 = 9 

m2 
Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

 KM/WC 1 orang 

b. Wastafel 1 orang 

0.84 

m2/org 30% 1 unit 0.84 m2 TSS 

c. KM/WC 1 orang 1.5 m  20% 1 unit 

3 m2 x 2 = 6 

m2 TSS 

LUAS TOTAL 66, 4  m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

b. Sekretaris 

Table 4.10. Kebutuhan dan Besaran Ruang Sekretaris 

RUANG 

Direktur  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2)/ org 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 1 orang 4 m x 3 m  20% 1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 

1.2 

m2/org 
50% 1 unit 

24 m2 + 12 m2 

= 36 m2 
DA 

Ruang istirahat 

rektor 
1 orang 

3 m x 3 m 
20%  1 unit 

9 m2 x 1 = 9 

m2 
Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

 KM/WC 2 orang 

a. Wastafel 1 orang 

0.84 

m2/org 30% 1 unit 0.84 m2 TSS 

b. KM/WC 1 orang 1.5 m  20% 1 unit 

3 m2 x 2 = 6 

m2 TSS 

LUAS TOTAL 66, 4  m2   
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Sumber : Analisa penulis, 2016. 

c. Staff Administrasi 

Table 4.11. Kebutuhan dan Besaran Ruang Staff Administrasi 

RUANG 

STAFF 

ADMINISTRASI 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

 
  

Ruang pimpinan 

administrasi  
1 orang 

4 m x 3 m 
 20% 1 unit 

12 m2 x 1 = 12 

m2 
Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 1.2 m2/org 50% 1 unit 

24 m2 + 12 m2 

= 36 m2 
DA 

Ruang bendahara 4 orang 4 m x 3 m 20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang arsip 2 orang 6 m x 3 m  20% 1 unit 18 m2 Asumsi 

Ruang legalisir 2 orang 4 m x 3 m  20% 1 unit 12 m2 Asumsi 

Loket pelayanan 15 orang 
1.20 

m2/org 
20%  15 loket 

18 m2 + 3.6 

m2 = 21.60 m2 
TSS 

Ruang operator 

data 
4 orang 

4 m x 3 m 
 20% 1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang server 

komputer 
  

4 m x 3 m 
20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 0.52 

m2 = 1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

Toilet Wanita   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 158.02 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

d. Staff Pemasaran 

Table 4.12. Kebutuhan dan Besaran Ruang Staff Pemasaran 

RUANG 

STAFF 

PEMASARAN 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 
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RUANG 

STAFF 

PEMASARAN 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang pimpinan 

Pemasaran  
1 orang 

4 m x 3 m 
 20% 1 unit 

12 m2 x 1 = 12 

m2 
Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 1.2 m2/org 50% 1 unit 

24 m2 + 12 m2 

= 36 m2 
DA 

Ruang staff 4 orang 4 m x 3 m 20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang server 

komputer 
  

4 m x 3 m 
20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 0.52 

m2 = 1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

Toilet Wanita   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 95.5  m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

e. Staff Informasi 

Table 4.13. Kebutuhan dan Besaran Ruang Staff Informasi 

RUANG 

STAFF 

INFORMASI 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

 
      

Ruang pimpinan 

Informasi 
1 orang 

4 m x 3 m 
 20% 1 unit 

12 m2 x 1 = 12 

m2 
Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 1.2 m2/org 50% 1 unit 

24 m2 + 12 m2 

= 36 m2 
DA 

Ruang staff 4 orang 4 m x 3 m 20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang server 

komputer 
  

4 m x 3 m 
20%  1 unit 12 m2 Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 0.52 

m2 = 1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 
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RUANG 

STAFF 

INFORMASI 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Toilet Wanita   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 95.5  m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

 

f. Staff Keamanan  

Table 4.14. Kebutuhan dan Besaran Ruang Staff Keamanan 

RUANG 

STAFF 

INFORMASI 

KAPASITAS  
STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

 
      

Post satpam 2 orang 
4 m x 3 m 

 20% 1 unit 
12 m2 x 1 = 12 

m2 
Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
5 orang 1.2 m2/org 50% 1 unit 

6 m2 + 12 m2 

= 18 m2 
DA 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 0.62 

m2 = 2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 0.52 

m2 = 1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 0.50 

m2 = 2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 47. 5  m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

 

g. Staff Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Table 4.15. Kebutuhan dan Besaran Ruang Staff Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 

RUANG 

PPM 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang staf 

akademisi 
5 orang 

6 m x 4 

m 
20%  1 unit 

24 m2 + 4.8 

m2 x 1 =28.8 

m2 

Asumsi 

Ruang arsip 2 orang 4 m x 3 20%  1 unit 12 m2 + 2.4 Asumsi 
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RUANG 

PPM 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

m m2 x 1 = 14.4 

m2 

Ruang bendahara 2 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

Ruang pimpinan 

PPM 
1 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

Ruang sidang / 

rapat 
20 orang 

1.2 

m2/org 
50% 1 unit 

24 m2 + 12 

m2 = 36 m2 
TSS 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

Toilet Wanita   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 118.42 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

 

3. Fasilitas Pengrajin 

a. Bagian Peleburan 

Table 4.16. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajin Bagian Peleburan 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
4 m x 4 

m 
20%  1 unit 

16 m2 + 3.2 

m2 x 1 =19.2 

m2 

Asumsi 

Gudang bahan 

mentah 
2 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

musholla 10 orang 0.96 20% 1 unit 9.6 m2 + 1.92 DA 
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RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

m2/org =  11.52 m2 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 60.26 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

b. Bagian Pencetakan 

Table 4.17. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajian Bagian Pencetakan 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
2 m x 3 

m 
20%  1 unit 

6 m2 + 1.2 m2 

x 1 =7.2 m2 
Asumsi 

Gudang bahan 

mentah 
2 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 48.29 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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c. Bagian mengondel 

Table 4.18. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajin Bagian Mengondel 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
2 m x 3  

m 
20%  1 unit 

6 m2 + 1.2 m2 

x 1 =7.2 m2 
Asumsi 

Gudang bahan 

mentah 
2 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 48.29 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

d. Bagian mengukir 

Table 4.19. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajin Bagian Mengukir 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
3 m x 3  

m 
20%  1 unit 

9 m2 + 1.8 m2 

x 1 =10.8m2 
Asumsi 

Gudang bahan 

mentah 
2 orang 4 m x 3 

m 

 20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 x 1 = 14.4 

m2 

Asumsi 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 0.44 30% 2 unit 0.88 m2 + TSS 
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RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

m2/org 0.52 m2 = 

1.14 m2 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 51.89 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

e. Bagian pengrakitan 

Table 4.20. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajin Bagian Pengrakitan 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
2 m x 3 

m 
20%  1 unit 

6 m2 + 1.2 m2 

x 1 =7.2 m2 
Asumsi 

Gudang barang 

jadi 
2  orang 

4 m x 3 

m 
20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 = 14.4 m2 
TSS 

musholla 
10 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

9.6 m2 + 1.92 

=  11.52 m2 DA 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 48.29 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

f. Bagian finishing 

Table 4.21. Kebutuhan dan Besaran Ruang Pengrajin Bagian Finishing 

RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang Kerja 2 orang 
3 m x 4 

m 
20%  1 unit 

12 m2 + 2,4 

m2 x 1 

=14.4m2 

Asumsi 

Gudang barang 

jadi 
2  orang 

4 m x 3 

m 
20% 1 unit 

12 m2 + 2.4 

m2 = 14.4 m2 
TSS 

musholla 10 orang 0.96 20% 1 unit 9.6 m2 + 1.92 DA 
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RUANG 

   PENGRAJIN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

m2/org =  11.52 m2 

Loker  
12 org 

0.75 

m2/org 20  1 unit 

9 m2 + 0.15 

m2 = 9.15 m2 

 Toilet Pria   

a. KM/WC 2 orang 

1.04 

m2/org 30% 2 unit 

2.08 m2 + 

0.62 m2 = 

2.70 m2 TSS 

b. Uriner 2 orang 

0.44 

m2/org 30% 2 unit 

0.88 m2 + 

0.52 m2 = 

1.14 m2 TSS 

c. Wastafel 2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

LUAS TOTAL 55.49 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

4. Fasilitas Class Produksi 

Table 4.22. Kebutuhan dan Besaran Ruang Fasilitas Mahasiswa/ Pengunjung 

RUANG 

PELATIHAN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Hall 50 orang 
1.20 

m2/org 
100% 1 unit 

60 m2 + 60 

m2 =120 m2  TSS 

Ruang Studio  
20 orang 

1.50 

m2/org 30% 
2 unit 

60 m2 + 18 

m2 =78 m2 DA 

Ruang 

Serbaguna  
200 orang 

1.20 

m2/org 50% 

1 unit 

240 m2 + 

100 m2 = 

340 m2 TSS 

Ruang Galeri  
50 orang 

1.20 

m2/org 30% 1 unit 

60 m2 + 18 

m2 = 78 m2 TSS 

Musholla  

20 orang 

0.96 

m2/org 20% 1 unit 

19,2 m2 + 

3.84 =  

23.04 m2 

DA 

 

Toilet Pria   

a. KM/WC 

4 orang 

1.04 

m2/org 30% 4 unit 

4.16 m2 + 

1,28 m2 = 

5.44 m2 TSS 

b. Uriner 

4 orang 

0.44 

m2/org 30% 4 unit 

1,76 m2 + 

0.52 m2 = 

2.28 m2 TSS 

c. Wastafel 

2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1.68 m2 + 

0.50 m2 = 

2.18 m2 TSS 

Toilet Wanita   

a. KM/WC 4 orang 1.04 30% 4 unit 4.16 m2 + TSS 
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RUANG 

PELATIHAN  
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

m2/org 1,28 m2 = 

5.44 m2 

b. Wastafel 

2 orang 

0.84 

m2/org 30% 2 unit 

1,76 m2 + 

0.52 m2 = 

2.28 m2 TSS 

Gudang      30 % 
1 unit 

9 m2 + 2.7 

m2 = 9 m2 Asumsi 

LUAS TOTAL 1417.74 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

5. Fasilitas Penunjang 

Table 4.23. Kebutuhan dan Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 

NAMA KAPASITA

S  

STANDA

R (m2) 

FLO

W (%) 

JUMLA

H 
LUAS (m2) 

SUMBE

R FASILITAS 

Bank dan ATM 

center 
  

9 m x 6 

m 
  1 unit 

54 m2 x 1 = 54 

m2 
Asumsi 

Masjid 200 orang 
0.96 

m2/org 30% 
1 unit 

192 m2 + 57,6 m2 

= 249,6 m2 
DA 

Food court 50 orang 

1.20 

m2/org 30% 1 unit 

60 m2 + 18 m2 = 

78 m2 DA 

Dapur 10 orang 18 m2  20% 1 unit 18 m2 x 1 = 18 m2 Asumsi 

Ruang galeri  500 orang 

0.96 

m2/org 30% 
1 unit 

480 m2 + 144 m2 

= 624 m2 
DA 

Pos keamanan  5 orang 12 m2   1 unit 12 m2 x 1 = 12 m2 Asumsi 

LUAS TOTAL 1.033 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

6. Fasilitas Servis 

Table 4.24. Kebutuhan dan Besaran Ruang Fasilitas Servis 

NAMA 

FASILITAS 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang cleaning 

service 
30 orang 

0,96 

m2/org 
20% 1 unit 

28.8 m2 + 5,75 

m2 = 34,56 m2 
Asumsi 

Ruang alat 

kebersihan 
 

 
20% 1 unit 12 m2 Asumsi 

Ruang genzet      20% 1 unit 20 m2 Asumsi 

Ruang pompa      20% 1 unit 20 m2 Asumsi 

Ruang panel 

utama     20%  1 unit 
20 m2 Asumsi 

Ruang trafo     20%  1 unit 20 m2 Asumsi 
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NAMA 

FASILITAS 
KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 
JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Ruang AHU dan 

chiller     20%  1 unit 
20 m2 Asumsi 

LUAS TOTAL 146,56 m2   
Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

7. Fasilitas Parkir 

Table 4.25. Kebutuhan dan Besaran Ruang Fasiltas Parkir 

KEBUTUHAN 

PARKIR 

KAPASITAS  

STANDAR 

(m2) 

FLOW 

(%) 

JUMLAH LUAS (m2) SUMBER 

Jumlah pengguna 

Pusat Kerajinan 

Perak orang 

3012 orang 

asumsi 40% 

mobil (5 

org/mobil) 

60% motor 

(2 

org/motor)  

2.3 

m2/mobil 

dan 1.5 

m2/motor 

 100%   

Kapasitas mobil 

: 554,3 + 554,3 

= 1108,6 m2 

Kapasitas 

motor: 

2710,5 + 2710,5 

= 5421 m2 

 DA 

LUAS TOTAL 6529,6    

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

D) Rekapitulasi Besaran Ruang 

Table 4.26. Rekapitulasi Besaran Ruang 

NO Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

1 Fasilitas Penerima 

 Lobby 336 

 Resepsionis 19.20 

 Ruang informasi 9 

 Ruang tunggu 31.2 

 Restaurant  78 



99 
 

 

 

NO Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

Sub total 437.4 

2 Pengelola 

 Direktur 66.4 

 Sekretaris 66.4 

 Staff Administrasi 158.2 

 Staff Pemasaran 95.5 

 Staff Informasi 95.5 

 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(PPM) 

118.42 

Sub total 600.42 

3 Kegiatan Produksi 

 Bagian Peleburan 60.26 

 Bagian Pencetakan 48.29 

 Bagian mengondel 48.29 

 Bagian mengukir 51.89 

 Bagian pengrakitan 48.26 

 Bagian finishing 55.49 

Sub total 316 x 18 =5688 

(18 merupakan jumlah pengrajin perak) 

4 Fasilitas Class Produksi 

 Ruang studio/ class produksi 1418 

4 Fasilitas Penunjang  

 Bank dan ATM center 54 

 Masjid 249,6 

 Food court 78 

 Dapur 18 
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NO Kelompok Kegiatan Luas (m2) 

 Ruang galeri 624 

 Pos keamanan 12 

Sub total 1.033 

5 Fasilitas Servis 

 Ruang cleaning sevice 34.56 

 Ruang alat kebersihan 12 

 Ruang genzet 20 

 Ruang pompa 20 

 Ruang panel utama 20 

 Ruang trafo 20 

 Ruang AHU dan chiller 

 

20 

Sub total 146.56 

 Total  8887 

6 Fasilitas Parkir 

 Parkir mobil 1108,6 

 Parkir sepeda motor 5421 

 Parkir Bus 1080 

Sub total 9359.38 

JUMLAH TOTAL 16969 

 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Berdasarkan peraturan daerah tentang bangunan Kab. Bantul dan 

hasil hitung luas KDB atau area yang boleh terbangun adalah 49,631 m². 

Jika diketahui luas kebutuhan ruang keseluruhan pada kawasan Pusat 
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Kerajinan Perak Kab. Bantul adalah 16969 m², maka jumlah lantainya 

adalah 15.417 m²/ 16969 m²= 0,31 atau dibulatkan menjadi 1 lantai.  

E) Konsep Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang antar kelompok kegiatan ruang (makro) Keterangan :  

berhubungan antar ruang /kegiatan erat 

berhubungan antar ruang /kegiatan tidak erat 

 
Gambar 4.6 Pola Hubungan Ruang  

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

1. Fasilitas Penerima 

 
Gambar 4.7. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penerima 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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2. Fasilitas pengelola 

 
Gambar 4.8. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Pengelola 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

3. Fasilitas produksi 

 
Gambar 4.9. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Produksi 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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4. Fasilitas penunjang 

 
Gambar 4.10. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Penunjang 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

5. Fasilitas servis 

 
Gambar 4.11. Pola Hubungan Ruang Fasilitas Servis 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

F) Konsep Pola Organisasi Ruang 

1. Organisasi ruang makro 

 
Gambar 4.12. Hubungan Ruang Makro 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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2. Organisasi ruang mikro 

a. Direktur 

 
Gambar 4.13. Pola Organisasi Ruang Direktur 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

b. Sekretaris 

 
Gambar 4.14. Pola Organisasi Ruang Sekretaris 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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c. Staaf Administrasi 

 
Gambar 4.15. Pola Organisasi Ruang Staff Administrasi 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

d. Staff Informasi 

 
Gambar 4.16. Pola Hubungan Ruang Staff Informasi 

Sumber : Analisa penulis, 2016 
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e. Staff Pemasaran 

 
Gambar 4.17. Pola Hubungan Ruang Staff Pemasaran 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

f. Staff Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

 
Gambar 4.18. Pola Hubungan Ruang Staff  Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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g. Pengrajin 

 
Gambar 4.19. Pola Hubungan Ruang Produksi 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

4.2.2. Analisa dan Konsep Site 

Pusat Kerajinan Perak adalah suatu kawasan yang difungsikan 

sebagai lokasi industri kerajinan perak, wisata, dan public space bagi 

masyarakat atau pengunjung di kawasan Pusat Kerajinan Perak tersebut. 

Maka pemilihan site yang akan digunakan untuk kawasan industri 

sekaligus kawasan wisata ini harus mempertimbangkan peraturan 

pemerintah Kab. Bantul. Sehingga dalam proses menganalisa site ada 

beberapa pertimbangan yang harus dianalisis, antara lain: analisis 

mengenai penzoningan, analisis mengenai pencapaian, analisis mengenai 

kebisinga, dan analisis mengenai klimatologi. Analisa ini juga 

menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan kondisi site itu berada. 

Dengan begitu, nantinya diharapkan dalam perancangan pusat kerajinan 
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perak kab. Bantul dapat menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan, dan 

fungsional bagi para pelaku usaha dan para pengunjung.  

A) Analisa dan konsep sirkulasi eksternal 

Tujuan : mengetahui pola pergerakan lalu lintas di sekitar site 

sehingga didapatkan konsep sirkulasi eksternal yang maksimal dan 

efisien.  

1) Dasar pertimbangan  

a. Pola pergerakan lalu lintas di sekitar site  

b. Pencapaian terdekat ke lokasi (site)  

c. Kemudahan pengunjung untuk mengakses ke lokasi site  

d. Jl. Masjid besar merupakan jalur pemukiman dengan jalur 

dua arah dengan lebar 8 m  

2) Konsep  

a. Secara garis besar konsep sirkulasi eksternal tidak mengubah 

pola sirkulasi yang sudah ada.  
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Gambar 4.20. Konsep sirkulasi eksternal 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

B) Analisa dan konsep pencapaian 

Tujuan: Untuk menentukan konsep pintu masuk utama (Main 

entrance) dan pintu masuk untuk kegiatan servis (Secondary 

entrance). 

1) Dasar pertimbangan 

a. Main Entrance (ME) 

1. Letaknya mudah dijangkau dengan kendaraan uum maupun 

dengan kendaraan pribadi. 

2. Menghadap langsung ke jalan utama, atau Jl. Parangtritis. 

3. Terhindar dari kemacetan. 

b. Secondary Entrance (SE) 

1. Untuk sirkulasi terpisah dengan main entrance 
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2. Terletak di area yang lebih sepi. 

c. Jalur Pedestrian 

1. Pedestrian harus terhubung langsung dengan jalan utama 

sampai ke gedung. 

2. Pedestrian harus aman dari kendaraan. 

2) Konsep 

a. Main Entrance (ME) 

Diletakkan disebelah utara site yang menghadap langsung ke 

jalan Masjid Besar dan dipisahkan antara jalur masuk dan 

jalur keluar kendaraan. Dengan tujuan agar terhindar dari 

sirkulasi silang. 

b. Secondary Entrance (SE) 

Diletakkan disisi barat site yang merupakan jalur lingkungan. 

c. Jalur Pedestrian 

Pemberian jalur pedestrian antara Jl. Masjid Besar dengan 

bangunan dengan tujuan untuk memfasilitasi kenyamanan 

para pejalan kaki. 
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Gambar 4.21. Konsep Pencapaian 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

C) Analisa dan konsep penzoningan 

Tujuan : untuk mengelompokkan uang sesuai dengan jenis dan 

kelompok ruang. 

1) Dasar pertimbangan 

a. Kegiatan yang beragam 

b. Faktor kenyamanan ruang 

2) Konsep 
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Gambar 4. 22. Konsep Penzoningan Horizontal 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

  
Gambar 4.23.Konsep Penzoningan Vertikal 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

a. Dalam kawasan pusat kerajinan perak, terdapat 6 zona yaitu 

zona produksi, zona pengelola, zona penerima, zona servis, 

zona class produksi dan zona penunjang. 

 

Industri  

Pengelola 

Penunjang Servis 

Masuk 
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D) Analisa dan konsep kebisingan 

Tujuan:  untuk mereduksi kebisingan yang berasal dari luar site, 

sehingga tidak mengganggu kegiatan kerajinan perak yang ada di 

kawasan tersebut. 

1) Dasar pertimbangan: 

a. Sumber kebisingan 

b. Tingkat kebisingan 

c. Letak  zona yang membutuhkan ketenangan 

 
Gambar 4.24. Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

2) Konsep 

Sumber utama dari kebisingan berasal dari Jl. Masjid besar, yang 

terletak disebelah utara site, dan sebelah timur site yang 
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merupakan sebuah pabrik untuk dapat mereduksi kebisingan 

tersebut sangat diperlukan beberapa cara diantaranya: 

a. Setelah mengetahui letak sumber kebisingan, langkah 

selanjutnya adalah mengetahui tingkat kebisingan dengan 

menggunakan alat sound level meter. Untuk mendapatkan 

tingkat kebisingan maksimal dapat diperoleh dengan cara 

pemberian system akustik lingkungan alami. Yaitu dengan 

memanfaatkan jenis vegetasi yang memiliki kerapatan tinggi, 

misalnya; the-tehan, dan oleander untuk ditaman di sekaliling 

site yang berbatasan langsung degan sumber kebisingan. 

b. Letak bangunan dibuat menjorok kedalam site. 

c. Zona yang membutuhkan ketenangan misalnya: ruang kerja, 

class produksi dan tempat ibadah dan diletakkan diarea yang 

jauh dari sumber bising. 
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Gambar 4.25. Konsep Kebisingan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

E) Analisa dan konsep view 

Tujuan: untuk menentukan arah  orientasi bangunan agar 

mendapatkan view yang optimal dan dapay memberikan daya tarik 

bagi masyarakat yang melihatnya. 

1) Dasar pertimbangan 

a. Kondisi view lingkungan setempat 

b. Arah pandang bangunan dari jalan utama 

c. Arah pandang dari bangunan ke lingkungan sekitar 
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Gambar 4.26. Analisa View  

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

2) Konsep  

View utama bangunan diarahkan menghadap utara, dengan 

pertimbangan: 

a. Jalan Masjid Besar yang berada di sebelah utara site 

merupakan jalur utama. Dengan adanya bangunan yang 

menghadap ke utara sehingga bangunan tersebut tidak terpapar 

matahari secara langsung. 

b. Secondary view menghadap kearah selatan. 

c. Pemilihan arah hadap bangunan yang menghadap ke utara dan 

selatan, selain mempertimbangkan jalur utama, paparan sinar 

matahari adalah dengan mengikuti konsep bangunan yang ada 
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di Kp.Jagalan  yang kebanyakan menghadap arah utara atau 

selatan. 

 
Gambar 4.27. Konsep View 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

F) Analisa dan konsep klimatologi 

Tujuan : bagaimana memanfaatkan potensi alam (iklim) guna 

menunjang kegiatan dalam bangunan dan juga sebagai upaya 

mendukung konsep green building. 

1) Dasar pertimbangan 

a. Arah edar matahari.  

b. Arah edar tiupan angin.  

c. Curah hujan  

2) Konsep  
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Gambar 4.28. Analisa Klimatologi 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 
a. Penggunaan sun shading sebagai pereduksi sinar matahari yang 

masuk ke dalam bangunan. 

b. Penggunaan over hang pada bangunan dengan tujuan mengurangi 

tampiasan air hujan. Selokan berfungsi mengalirkan air hujan ke 

riol.  

c. Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin 

dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan dan juga 

sebagai upaya memberikan kenyamanan dalam berkegiatan di 

dalam bangunan.  
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4.2.2. Analisa dan Konsep Massa 

1. Dasar pertimbangan 

a. Dengan menggunakan bentuk dasar dari pembagian organisasi 

ruang secara terpusat, kemudian diikuti dengan organisasi linier 

untuk peletakan massa bangunan yang ada di kawasan pusat 

kerajinan perak. Untuk bentuk massa bangunan sendiri berupa 

bentuk persegi/ bujur sangkar.  

2. Konsep 

a. Perancangan layout massa bentuk dasar dari pembagian 

organisasi ruang secara sumbu, kemudian diikuti dengan 

organisasi linier untuk peletakan massa bangunan 

 

 
Gambar 4.29. Proses Pertama Pembentukan Layout Kawasan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

Dengan menggunakan bentuk radial, sebagai pembentuk massa 

bangunan di kawasan pusat kerajinan perak.  
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Gambar 4.30. Proses ke-2 Dalam Pembentukan Layout Kawasan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

Dari hasil pembentukan masa pada langkah sebelumnya, menggunakan system 

organisasi ruang dengan organisasi linier yang mengikutinya. Bentuk bangunan di 

kawasan pusat kerajinan perak sendiri adalah bentuk dasar, yaitu persegi/ bujur 

sangkar. 

 

Gambar 4.31. Proses ke-3Dalam Pembentukan Layout Kawasan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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4.2.3. Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

4.2.3.1.Ekterior  

1. Dasar pertimbangan 

a. Fasade bangunan mengedepankan konsep bangunan dengan 

faham arsitektur vernakuler yaitu, bangunan jengki, kalang, 

dan joglo sebagai bangunan asli kp. Jagalan Kotagede. 

b. Bentuk bangunan yang monumental, atraktif dan menarik. 

c. Menyesuaikan iklim setempat. 

2. Konsep 

A. Bangunan produksi/ pengrajin, dan class produksi 

a. Pemilihan material eksterior seperti beton dengan 

pencampuran batu bata expose sebagai pelingkup dinding 

untuk memberikan kesan tradisional. 

b. Atap menggunakan bentuk bumbungan menutupi tingkat 

bagian tembok sampai hampir ke tanah sehingga lebih 

banyak atap yang diibaratkan sebagai elemen pelindung dan 

penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai 

elemen pertahanan yang menyimbolkan permusuhan. 
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Gambar 4.32. Contoh Atap Bumbungan Pada Bangunan 

Sumber : google.com, 2016. 

Bangunan penerima dan galeri  Yang terdiri dari hall, kantor 

pengelola, dan galeri .Berupa rumah pendopo seperti halnya pada 

bangunan Joglo. 

 
Gambar 4.33. Contoh Tampilan Rumah Pendopo 

Sumber : google.com, 2016. 

4.2.3.2.Interior 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Fungsi masing- masing ruang dalam kawasan tersebut 

b. Penggunaan material interior 

c. Tampilan suasana yang diinginkan 

2. Konsep 

a. Pelingkup Bawah 

Material untuk pelingkup bagian bawah dengan menggunakan 

material dengan jenis batu granit agar dapat memberikan kesan 
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dingin pada bangunan produksi, class produksi, bangunan 

pengelola. 

 
Gambar 4.34. Contoh Aplikasian Batu Granit 

Sumber : google, 2016. 

Sedangkan untuk Galeri menggunakan material parquet agar 

memberikan kesan hangat, selain itu agar dapat memberikan 

kesan tradisional.  

  
Gambar 4.35. Contoh Aplikasian Parquet Pada Lantai 

Sumber : google, 2016. 

 

Sedangkan untuk bangunan yang lainnya seperti tempat  servis 

menggunakan keramik. 
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Gambar 4.36. Contoh Interior Pada Galeri Dengan Pelingkup 

 Bawah Parquet  

Sumber : google, 2016. 

b. Pelingkup Samping 

Material pada pelingkup samping menggunakan bahan:  

parquet, kalsi, bata expose, maupun dinding precast. 

c. Pelingkup Atas 

Material pelingkup atas yang digunakan adalah gypsum, dan 

kayu. 

 
Gambar 4.37. Contoh Aplikasi Bata Expose, Dinding Percast, 

 dan Plafon Kayu. 

Sumber : architaria.com, 2016. 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

1) Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami adalah system pencahayaan yang 

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan 

utama disiang hari, ketika cuaca sedang cerah. Berikut 

kelebihan dan kekurangan dari pencahayaan alami: 

Table 4.27. Kelebihan dan Kekurangan Pencahayaan Alami 
No KELEBIHAN KEKURANGAN 

1 
Bersifat alami, tidak dapat 

digantikan secara buatan, 

karena memiliki nilai-nilai fisik 

dan spiritual 

Bangunan berlantai banyak dan 

gemuk (berdenah rumit dan 

bermasa lebar) sulit untuk 

memanfaatkan cahaya matahari 

 

2 Tersedia melimpah, tanpa biaya 

untuk memperolehnya dan 

selalu terbaharui (tiada 

habisnya) 

Intensitas cahaya alami tidak 

mudah diatur, kadang 

menyilaukan kadang redup 

 

3 
Memiliki spektrum cahaya yang 

lengkap 

Malam hari tidak ada cahaya 

matahari 

 

4 Memiliki daya panas secara 

kimiawi, yang dibutuhkan 

makhluk hidup 

Sering membawa serta panas ke 

dalam ruang 

 

5 Dinamis, arah datang selalu 

berubah oleh rotasi bumi dan 

peredaran bumi mengelilingi 

matahari. Intensitas cahaya 

berubah karena halangan awan   

Dapat memudarkan warna 

 

Sumber: Materi Kuliah Fisika Bangunan I, 2011 

2) Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan adalah system pencahayaan yang 

memanfaatkan lampu sebagai sumber penenerangannya, 

ketika penerangan cahaya alami tidak mampu untuk 

menerangi secara optimal, dalam keadaan tertentu seperti 

cuaca mendung atau pada saat malam hari.Sama halnya 
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dengan pencahayaan alami, pencahayaan buatan juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu: 

Table 4.28.Kelebihan dan Kekurangan Pencahayaan Buatan 
No KELEBIHAN KEKURANGAN 

1 Intensitas cahaya dapat diatur 

sesuai keinginan 

Menyebabkan biaya operasional 

gedung menjadi besar 

2 Bisa menciptakan efek-efek dan 

suasana tertentu 

Memerlukan biaya tambahan 

untuk perawatan 

3 Tidak terpengaruh terhadap 

kondisi cuaca dengan intensitas 

cahaya matahari yang redup 

 

Sumber: Materi Kuliah Fisika Bangunan II, 2011 

 

Terdapat beberapa jenis pencahayaan buatan, yaitu: 

1. General lighting 

Pencahayaan merata untuk seluruh ruang, walaupun cahaya 

minimal, dimaksudkan agar tidak gelap.  Misal : digunakan 

pada ruang kerja, ruang rapat dan ruang penerimaan. 

3. Local lighting 

Pencahayaan setempat untuk menerangi bagian ruang.  •Arah 

cahaya dapat diatur sesuai kebutuhan individu.  Sumber cahaya 

dekat dengan objek dengan area cahaya yang relatif kecil. 

Misal : Pencahayaan ini baik digunakan pada ruang istirahat 

karyawan. 

4. Accent lighting 

Pencahayaan yang secara khusus diarahkan pada objek 

tertentu dengan maksud untuk memperkuat penampilan objek 

tsb (fungsi estetis) 

Misal : digunakan pada ruang gallery 

5. General – local Lighting 

Pencahayaan menyeluruh untuk ruang namun ada bagian 

tertentu ruang yang diterangi dengan sumber yang berbeda 
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untuk pembentuk suasana ruang.  Misal : digunakan pada 

kantin. 

6. Task - lighting 

Pencahayaan fungsional untuk suatu kerja tertentu yang 

disesuaikan dengan standar kebutuhan kerja tersebut.  Misal : 

pada ruang kerja pada industri kerajinan perak akan 

menggunakan cahaya dengan intensitas yang lebih tinggi. 

d. Warna 

Konsep warna pada bangunan kawasan wisata kerajinan perak 

kab. Bantul menggunakan pemilihan warna yang putih, dan 

coklat. Warna putih memiliki makna kemurnian dan kepolosan 

yang menyimbolkan permulaan, bersih, segar dan kebebasan, 

sedangkan untuk warna coklat berkarakter elegan dan memiliki 

stabilitas yang tinggi.  

 

Gambar 4.38. Detail penggunaan angin-angin dan pencahayaan pada basement 

Sumber : dokumen penulis, 2016. 
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4.2.4. Analisa dan Konsep Struktur dan Utilitas 

4.2.4.1.Struktur 

1. Dasar pertimbangan 

Karena bangunan dalam kawasan wisata pusat kerajinan perak kab. 

Bantul lebih bersifat monumental, sehingga penggunaan bahan yang 

lebih memungkinkan ialah dengan baja dan beton, karena baja bersifat 

lebih fleksibel dari segi pemasangan, mempunyai daya tarik yang kuat, 

untuk aplikasi pada bentang lebar lebih mudah dan perawatan lebih 

sering, kurang tahan api. Sedangkan untuk beton sendiri lebih kuat, 

gaya tekan dan tarik seimbang, perawatan mudah, lebih tahan api dan 

tidak fleksibel, untuk bentang lebar lebih sulit. 

e. Konsep 

a. Bangunan produksi 

Untuk system struktu pada bangunan produksi menggunakan 

system struktur kolom, dan balok. 

 
Gambar 4.49. Contoh System Struktur Pada Bangunan Produksi 

Sumber : google, 2016. 
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b. Bangunan penerima, dan galeri 

Untuk bangunan penerima menggunakan sistem struktur pada 

bangunan Joglo yaitu dengan adanya sokoguru, umpak, 

blandar, pengeret, dan tumpang sari. 

 
Gambar 4.40. Desain Struktur Bangunan Pada Bangunan Penerima 

Sumber : google, 2016. 

 

4.2.4.2.Utilitas 

A. Jaringan Air Berish 

1. Dasar pertimbangan 

a. Kondisi hidrologi site 

b. Kemudahan pasokan dan distribusi air ke dalam bangunan yang 

ada di kawasan tersebut. 

2. Konsep 

Sumber air bersih berasal dari 2 sumber yaitu, dari air sumur dan 

PDAM. Dari kedua sumber tersebut disimpan didalam bak 

penampungan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk 

mengantisipasi adanya perbedaan karakteristik dari kedua air 
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tersebut. Dalam kawasan pusat kerajinan perak kab. BANTUL, 

menggunakan sitem pendistribusian air Down Speed System atau 

sitem distribusi kebawah, yang memanfaatkan system gravitasi 

dalam proses pendistribusian air. 

 
Gambar 4.41. Skema System Pendistribusian Air 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

Untuk jaringan air bersih yang berasal dari PDAM 

langsung di tampung di rooftank, kemudian dialirkan kesetiap 

bangunan. Sedangkan untuk air yang berasal dari sumur harus 

melalui proses penyaringan terlebih dahulu, kemudian disimpan ke 

bak penampung dan dialirkan kesetiap bangunan, namun 

pemanfaatan untuk air dari sumur hanya digunakan dalam kamar 

mandi, dan tidak dimanfaatkan untuk memasak dan minum. 

B. Jaringan Air Kotor 

1. Dasar pertimbangan 

a. Penanganan black water(air kotor yang berasal dari kloset) 

b. Penanganan pada grey water(air kotor yang berasal dari uriner, 

limbah bekas cucian, limbah dapur, wastafel, maupun floor 

drain dari KM/WC). 



131 
 

 

 

 

2. Konsep 

Air kotor yang merupakan black water atau air kotor yang berasal 

dari kloset disalurkan menuju septitank, kemudian dialirkan 

menuju sumur resapan. Sedangkan untuk air kotor yang berupa 

grey water  atau air kotor yang bersal dari limbah dapur, cucian, 

ataupun dari KM dialirkan terlebih dahulu menuju bak penangkap 

lemak, kemudian dialirkan ke bak penyaringan untuk mealui 

proses pengolahan, dengan tujuan memanfaatkan air limbah 

domestic untuk keperluan menyiram tanaman.  

 
Gambar 4.42. Skema Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 

 

C. Jaringan Air Hujan dan Sistem Drainase 

1. Dasar Pertimbangan 

a. Intensitas hujan di wilayah tersebut 

b. Volume talang 

c. Volume saluran drainase pada kawasan dan site 

d. Kemampuan daya serap pada tanah terghadap air 
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2. Konsep 

Untuk intensitas hujan dan volume talang harus diperhitungkan 

secara tepat, sehingga talang mampu menampung debit air hujan 

secara optimal. Dari talang kemudian dilanjutkan ke saluran 

drainase, baik saluran drainase terbuka ataupun saluran drainase 

tertutup dan kemudian dialirkan ke riol kota. System drainse pada 

site dan kawasan yang baik juga harus didukung kemampuan daya 

serap air tanah terhadap air. Pembuatan lubang biopori sangatlah 

penting untuk memperlancar  system penyerapan air ke dalam 

tanah. 

 
Gambar 4.43. Skema Drainase Air Hujan 

Sumber : Analisa penulis, 2016. 
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Gambar 4.44. Rencana utilitas kawasan 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

D. Jaringan Listrik 

Jaringan listrik pada bangunan menggunakan 2 sumber listrik yaitu 

dengan sumber utama yang diambil dari PLN dan sebagai cadangan 

menggunakan Genset. Sumber utama arus listrik berasal dari PLN, 

kemudian dialirkan menuju ke gardu transformer selanjutnya dialirkan 

menuju main distribution panel untuk dialirkan menuju main sub 

panel hingga akhirnya  didistribusikan ke seluruh ruang dalam 

bangunan. 
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Gambar 4.45. Skema Jaringan Listrik 

Sumber : Time- saver standards for building materials and systems, 2000. 

 

E. Jaringan Telephon 

Jaringan telepon menggunakan system tak langsung(telephon terminal 

room), dimana system ini dilengkapi dengan suatu ruangan yang 

merupakan pusat telekomunikasi yang berhubungan dengan luar 

bangunan dan pusat distribusi telekomunikai k seluruh ruang di dalam 

bangunan.  

Dalam terminal ini dilengkapi,  

- Operator room 

- Main distributing frame, tempat saluran utama yang menerima 

secara langsung. 

- Center relay, alat menyambungkan hubungan ke masing- 

masing individu telepon yang dilakukan oleh operator 

- Battery cabinets, sumber tenaga untuk system ini. 
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Gambar 4.46. Skema System Tak Langsung Dengan PT Telkom 

Sumber : Time- saver standards for building materials and systems, 2000. 

 

F. Sistem Proteksi Kebakaran 

Sistem proteksi kebakaran ada 2 jenis, yaitu sistem proteksi kebakaran 

pasif dan sistem kebakaran aktif. Berikut beberapa alat atau komponen 

pada kedua jenis proteksi kebakaran tersebut; 

Table 4.29.Klasifikasi Sistem Proteksi Kebakaran 

No Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Sistem Proteksi Kebakaran Pasif 

1 Sprinkler Pintu tahan api 

2 Detector 

a. Ionisasi 

b. Fotoelektrik 

c. Detektor api 

d. Detektor panas 

Hydrant (hydran gedung dan halaman) 

3 Alarm Apar 

Sumber: Analisa Pribadi, 2016 

1. Aktif 

a. Sprinkler 

Sprinkler dipasang pada jarak tertentu dan dihubungkan dengan 

jaringan pipa air bertekanan tinggi. Kepala sprinkler dirancang 

agar jika panas telah mencapai derajat tertentu dapat memancarkan 

air. Suhu kerja sprinkler dapat dilihat dari warna cairan yang ada di 

dalam tabung gas kepla sprinkler.Jika sprinkler bekerja, tekanan air 

dalam pipa akan turun, dan sensor otomatis akan memberi tanda 

PT Telkom 

Operator Operator Operator 

Central 
Operator 
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bahaya dan lokasi yang terbakar akan terlihat pada panel 

pengendalain kebakaran.  Meskipun sistem spinkler tidak pernah 

aktif untuk jangka waktu yang cukup panjang, sesungguhnya 

sistem tersebut harus selalu ada dalam keadaan siap, jika sewaktu-

waktu terjadi kebakaran.  Untuk itu perlu adanya pemeriksaan 

secara berkala.  Luasan jangkauan perlindungan sprinkler idealnya 

adalah 10 sampai 20 m2/ buah. 

Table 4.30. Warna Cairan Tabung Sprinkler 

Warna Cairan Suhu Pecah Tabung 

Jingga 57o C 

Merah 68o C 

Kuning 79o C 

Hijau 93o C 

Biru 141o C 

Ungu 182o C 

Hitam 204o C/260o C 

Sumber : Ir. Jimmy S.Juwana, MSAE, 2005 

Kawasan wisata pusat kerajinan perak kab. Bantul mempunyai luas 

secara keseluruhan 49.630,7 m², atau dibulatkan menjadi 49.631 m
2
. 

Jika setiap 10 sampai 20 m
2
 harus terdapat 1 buah sprinkler,  maka 

jumlah sprinkler yang dibutuhkan adalah 49.631 m
2
 / 20 m

2
 = 2.482 

buah sprinkler. 

b. Detector 

Kecepatan dari evakuasi orang pada bangunan saat terjadi 

kebakaran akan mengurangi kemungkinan banyaknya korban jiwa. 

Utuk itu, adanya perangkat detector asap dan panas pada bangunan 

akan memberikan peringatan dini, dengan demikian akan 
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memberikan manfaat pada bangunan dan penghuninya. Terdapat 4 

jenis detector terhadap bahaya kebakaran, yaitu: 

1. Ionisasi 

Merupakan detektor tahap awal.  Digunakan untuk partikel 

tidak kasat mata, tidak ada api dan asap.  Panas belum terasa.  

Misalnya jika terjadi kebocoran gas, maka detector ini akan 

bekerja. 

2. Fotoelektrik 

Merupakan detektorasap. Partikel sudah mulai terlihat seperti 

asap, api belum terlihat dan suhu panas belum terasa. 

3. Detektor Api 

Detektor ini bekerja apabila api mulai terlihat, panas panas 

tinggi belum terasa, tetapi dapat timbul secara tiba-tiba. 

4. Detektor panas 

Detektor ini bekerja apabila api sudah mulai tidak terkendali, 

dan mulai menjalar ke ruangan. 

c. Alarm 

Sebagai alat pemberi tanda jika terjadi kebakaran, bngunan 

dilengkapi dengan sistem tanda bahaya yang panel induknya 

berada dalam ruang pengendali kebakaran, sedang sub-panelnya 

dapat dipasang disetiap lantai berdekatan dengan kotak hidran.  

Sistem proteksi kebakaran aktif pada kawasan wisata pusat 

kerajinan perak kab. Bantul bekerja dengan sistem otomatis, 

dimana tanda bahaya kebakaran dihubungkan dengan sistem 

detektor (detektor asap atau panas) dan sistem sprinkler. 
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Gambar 4.47  Jenis-Jenis Detektor Kebakaran 

Sumber : Ir. Jimmy S.Juwana, MSAE, 2005 

 

 
Gambar 4.48. Skema Sistem Tanda Bahaya Otomatis 

Sumber : Ir. Jimmy S.Juwana, MSAE, 2005 

 

2. Pasif 

a. Pintu tahan api 

Pintu tahan api merupakan pintu yang didesain khusus yang tahan 

terhadap api jika bangunan mengalami kebakaran serta kedap 

terhadap asap kebakaran.  Beberapa syarat yang perlu dipenuhi 

pada desain pintu tahan api antara lain: 

1) Pintu harus tahan api sekurang-kurangnya dua jam 

2) Pintu harus dilengkapi dengan minimal tiga engsel 

3) Pintu harus dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis 

4) Pintu dilengkapi dengan tuas pembuka pintu 
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5) Pintu dilengkapi dengan tanda peringatan ―TANGGA 

DARURAT – TUTUP KEMBALI‖ 

6) Pintu dapat dilengkapi dengan kaca tahan api dengan luas 

maksimal 1 m
2
 dan diletakkan disetengah bagian atas dari daun 

pintu 

7) Pintu harus dicat warna merah 

Selain pintu tahan api hal lain yang penting untuk diperhatikan 

adalah lokasi jarak tempuh pintu keluar ke tempat aman di luar 

bangunan.  Untuk bangunan komersial jarak tempuh keluar dari 

bangunan maksimal jika bangunan tanpa sprinkler adalah 35 meter.  

Sedangkan jarak tempuh maksimal jika dengan sprinkler adalah 45 

meter. 

 
Gambar 4.49. Desain Standar Pintu Darurat 

Sumber : Ir. Jimmy S.Juwana, MSAE, 2005 
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b. Hydrant 

1. Hidran Bangunan 

Hidran bangunan perlu ditempatkan pada jarak 35 meter satu 

dengan yang lainnya.  Karena panjang selang kebakaran dalam 

kotak hidran adalah 30 meter, ditambah sekitar 5 meter jarak 

semprotan air.  Hidran atau selang kebakaran harus diletakkan 

ditempat yang mudah terjangkau dan relatif aman.  Pada umumnya 

diletakkan didekat pintu darurat.   

 
Gambar 4.50. Kotak Hidran 

Sumber : Ir. Jimmy S.Juwana, MSAE, 2005 

Jumlah pemakaian hidran kebakaran pada suatu bangunan harus 

ditentukan berdasarkan klasifikasi bangunan dan jumlah luas 

bangunan.  klasifikasi bangunan menurut ketentuan strukturnya 

terhadap apai dibagi dalam kelas sebagai berikut: 

a) Kelas A 

Bangunan kelas A struktur utamanya harus tahan terhadap api 

sekurang-kurangnya 3 jam.  Bangunan–bangunan tersebut 

antara lain: hotel, pertokoan, perkantoran, rumah sakit, 
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bangunan industri, tempat hiburan dan bangunan dengan 

penggunaan ganda atau campuran.  Untuk bangunan kelas A 

harus terdapat 1 buah hidran/800 m
2
. 

b) Kelas B 

Bangunan kelas B struktur utamanya harus tahan api sekurang-

kurangnya 2 jam.  Bangunan-bangunan tersebut antara lain: 

perumahan bertingkat, asrama, sekolah, dan tempat ibadah.  

Untuk bangunan kelas B harus terdapat 1 buah hidran/1000 m
2
. 

c) Kelas C 

Bangunan kelas C struktur utamanya harus tahan api sekurang-

kurangnya 1 jam.  Bangunan-bangunan tersebut biasanya tidak 

betingkat dan sederhana.  Untuk bangunan kelas C harus 

terdapat 1 buah hidran/1000 m
2
. 

d) Kelas D 

Bangunan kelas D adalah bangunan yang tidak tercakup ke 

dalam kelas A,B, C, dan diatur sendiri, seperti instalasi nuklir 

dan gudang senjata. 

Kawasan wisata pusat kerajinan perak kab. Bantul  termasuk 

dalam kelas A karena merupakan bangunan pertokoan, dan 

bangunan industri yang mempunyai luas keseluruhan bangunan 

49.630,7 m², atau dibulatkan menjadi 49.631 m
2
. Maka jumlah 

hidran bangunan yang dibutuhkan adalah 16.200 m
2
 / 800 m

2
 = 

62,03 atau dibulatkan menjadi 63 buah hidaran bangunan.  volume 
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air untuk kebutuhan hidran selama 60 menit adalah: 63 buah hidran 

x 200 galon/menit x 60 menit.  Jika 1 galon = 3,8 liter, maka: 63 

buah hidran x 200 galon/menit x 3,8 x 60 menit = 2.872.800 liter 

air. 

2. Hidran Halaman 

Hidran halaman ditempatkan diluar bngunan pada lokasi yang 

aman dari api.  Dan penyaluan pasokan air ke dalam bangunan 

dilakukan melalui katub siamese.Komponen hidran kebakaran 

terdiri dari: sumber air (ground reservoir), pompa kebakaran, 

selang kebakaran, dan kopling penyambung selang.  Hidran 

kebakaran diperlukan persyaratan teknis sesuai ketentuan berikut: 

a) Sumber persediaan air untuk hidran harus diperhitungkan 

minimum untuk pemakaian selama 30 menit 

b) Pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya, harus 

mempunyai aliran listrik tersendiri dan sumber daya listrik 

darurat. 

c) Selang kebakaran dengan diameter minimum 1,5 inci (3,8 cm) 

harus terbuat dari bahan yang tahan panas, dengan panjang 

maksimum 30 meter 

d) Hidran di halaman harus menggunakan katup pembuka dengan 

diameter 4 inchi untuk 2 kolping, dan diameter 6 inchi untuk 3 

kopling, dan mampu mengalirkan air 250 galon/menit atau 950 

liter/menit untuk setiap kopling. 
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Pada kawasan wisata pusat kerajian perak kab. Bantul  

diasumsikan mempunyai 4 buah hidran halaman dengan jenis 

hidran yang mempunyai 2 kopling.  Jadi kebutuhan air untuk 

hidran halaman adalah: 2 x 250 galon/menit x 60 menit x 4 buah 

hidran, 1 galon 3,8 liter, maka 2 x 250 galon/menit x 3,8 x 60 

menit x 4 buah hidran = 456.000 liter air. 

c. Apar 

Alat pemadam api ringan atau apar harus ditempatkan sedemikian 

rupa sehingga mudah dilihat dan dicapai.  Sedang bahan pemadam 

api ringan dapat berupa: serbuk kimia kering, busa, karbon 

dioksida, air dan halon. Berikut beberapa jenis apar yang bisa 

digunakan sesuai dengan kebutuhan: 

1. Apar jenis air (Water Fire Extinguisher) 

Apar jenis ini efektif untuk jenis api yang membakar material 

antara lain: kayu, kertas, kain, karet, plastik, dll. Air merupakan 

salah satu bahan pemadam api yang paling berguna sekaligus 

ekonomis.  
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Gambar 4.51.Letak Hidran, Apar, dan Hidran Halaman 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.52.Detail hidran halaman 

Sumber : Analisa penulis, 2016 

 

 

G. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir adalah instalasi suatu sistem dengan 

komponen-komponen dan peralatan-peralatan yang secara keseluruhan 

berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya ke tanah.  

Sistem tersebut dipasang sedemikian rupa sehingga semua bagian dari 
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bangunan beserta isinya dapat terhindar dari bahaya sambaran petir.  

Pada kawasan wisata pusat kerajian perak kab.Bantul sistem 

penangkal petir yang digunakan adalah sistem Thomas yang 

mempunyai jangkauan perlindungan bangunan yang lebih luas dengan 

tiang penangkap petir dan sistem pengebumiannya. 

4.2.5. Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur 

4.2.5.1.Etimologis Tema 

Arsitektur Neo Venakuler adalah salah satu paham arsitektur yang 

berkembang pada era Pos Modern, dimana berawal saat para arsitek 

melakukan protes terhadap pola-pola yang terkesan lebih monoton. 

Sehingga lahirlah aliran- aliran baru yaitu post modern. 

Desain pada kawasan wisata pusat kerajinan perak kab. Bantul 

menggunakan tema perancangan paham arsitektur Neo Vernakuler sebagai 

landasan dalam rancangan untuk membuat elemen-elemen yang lebih 

bersifat tradisional agar terlihat lebih modern tanpa menghilangkan 

keaslian dari budaya setempat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadikan 

kawasan wisata pusat kerajinan perak agar diminati masyarakat.  

4.2.5.2.Konsep Perancangan  

Berdasarkan analisis terhadap obyek, terhadap lokasi dan tapak, 

dan analisis terhadap gubahan bentuk dan arsitektur, serta kajian terhadap 

tema faham arsitektur  Neo Vernakuler, maka dapat disimpulkan beberapa 

kriteria perancangan yang akan digunakan dalam proses transformasi 

konsep dengan tujuan memaksimalkan hasil. 
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Untuk menghasilkan suatu bentuk arsitektural, maka dalam 

mengimplemenntasikan tema ke dalam proses desain diperlukan suatu 

kajian arsitektural yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk 

mengaplikasikan tema menjadi produk desain arsitektural yang tematik. 

Pendekatan desain yang digunakan adalah Arsitektur Neo Vernakuler. 

Konsep aplikasi Arsitektur Neo Vernakuler dapat dilihat pada penerapan 

tema kedalam rancangan dibawah ini. 

1. Arah hadap bangunan 

Arah hadap bangunan di kawasan wisata pusat kerajinan perak 

menghadap ke utara atau selatan, seperti bangunan yang ada di 

kawasan Jagalan pada umumnya yang menghadap ke utara/ 

selatan, selain itu bangunan rumah Jawa pada umumnya juga 

menghadap ke utara selatan. 

2. Jalan rukunan 

Menghadirkan jalan Rukunan sebagai salah satu elemen tradisional 

yang di terapkan kedalam perancangan ini. Jalan Rukunan 

memiliki lebar tidak sama antara 1-3 m. Letak Jalan Rukunan 

membujur ke arah barat dan timur. Jalan rukunan merupakan salah 

satu karakteristik kampung Jagalan Kotagede. 
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Gambar 4.53. Gerbang Jalan Rukunan 

Sumber : Dok. Survey, 2015. 

 

3. Fasade  

Menggunakan khas bangunan yang ada di Kp. Jagalan Kotagede, 

yaitu rumah Joglo, rumah kalang, dan rumah jengki. 

 
Gambar 4.54. Contoh Atap Joglo 

Sumber : Google.com, 2016. 

4. Lansekap 

Menggunakan tanaman yang sering dijumpai dikawasan Jagalan 

Kotagede seperti Tanaman Bintaro, Bungan Lilia, bunga kantil, 

dan pohon mangga.  
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Gambar 4.55. Tanaman Bintaro, Bungan Lilia, bunga kantil, dan pohon mangga. 

Sumber : Google.com, 2016. 

 

  Untuk elemen bawah, menggunakan paving block dan grass block. 

  
Gambar 4.56. Contoh Paving Block  

Sumber : Google.com, 2016. 

5. Warna  

Tema Neo Vernakuler menggunakan warna yang kontras dan 

mencolok, yaitu putih.  

6. Ornamen 
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Untuk ornament yang dipakai adalah ornament yang ada di 

kampng Jagalan Kotagede yang biasanya dipakai di ventilasi pntu 

ataupun jendela rumah. 

 
Gambar 4.57. Jenis Ornamen pada Ventilasi Pintu dan Jendela. 

Sumber : Dok. Survey, 2015


