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BAB IV 

ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.1. ANALISA MAKRO 

4.1.1. Lokasi Perencanaan 

Kota Solo merupakan kota yang identik dengan 

Kebudayaan, Berbagai macam industri dan macam-macam 

kerajinan khas yang beasal dari kota tersebut. 

Maka pemilihan lokasi yang tepat untuk Perencanaan 

Sentra Industri Kerajinan terletak di Jl. Sungai Serang 1, Desa 

Silir, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo. 

Lokasi perencanaan yang akan menjadi Site “Sentra Industri 

Kerajinaa Khas Solo” adalah 

 

Gambar 4. 1. Lokasi pemilihan site pada Kampung Silir 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Dari kriteria site diatas maka aternatif lokasi yang di ajukan adalah: 

 Site terletak di Jalan Sungai Serang 1, dengan luasan 5300 m2 

 Lingkungan Site berupa pusat perdagangan, perbisnisan 

 Letak Site sangat strategis mudah di capai dan di lewati oleh 

kendaraan umum khusunya pada Jalan Serang 1. 
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Batasan Site perencanaan yang akan menjadi Site “Sentra 

Industri Kerajinaa Khas Solo” adalah 

 

Gambar 4. 2. Batas Site pada Kampung Silir 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

1. Batas Site 

 Utara : Masjid MUI Surakarta 

 Timur : PDAM Silir 

 Selatan : Lahan kosong 

 Barat : Jl. Sungai Serang 1dan Pemukiman Warga 

Peraturan KDB, KDH, dan KLB 

Nama Jalan Luas Kapling Tinggi Bangunan 
KDB  

max % 

KLB  

max % 

KDH 

min % 

Jl. Nyi Ageng 

Serang 

<500 4 lps (20 m) 90 360 >/5 

500-<1000 Maks 5 lps (24 m) 85 Maks 425 >10 

1000-<2000 Maks 7 lps (32 m) 70 Maks 490 15 

2000-<3000 Maks 9 lps (40 m) 65 Maks 585 15 

3000-<5000 Maks 9 lps (40 m) 60 Maks 650 20 

>5000 Maks 9 lps (40 m) 60 Maks 750 20 

Sumber : PERDA No.8 2009 
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Kriteria lokasi yang dipilih dengan luas lahan 5,3 ha, 

memiliki banyak bangunan pendukung yang berpotensi termasuk 

Masjid MUI Surakarta, Pasar Notoharjo yang masih Berfungsi dan 

aktif sampai saat ini. 

4.2.  ANALISA DAN KONSEP SITE 

4.2.1. Analisa Pencapaian Tapak 

Tujuan dari analisa pencapaian ini adalah untuk 

menentukan letak akses masuk utama (Main Entrance) dan untuk 

akses kegiatan service (Side Entrance), dasar pertimbangan yaitu: 

Kriteria : 

a. Main Entrance (ME) 

1. Mudah dikenali dan mudah dicapai pengunjung. 

2. Menghadap langsung kearah jalan utama, untuk 

mempermudah sirkulasi kendaraan masuk site dan mudah 

dicapai dari jalur kendaraan umum atau jalan utama. 

3. Kelancaran lalu lintas dan keamanan pengunjung tanpa ada 

gangguan dengan kegiatan sirkulasi dalam site. 

b. Side Entrance (SE) 

1. Kegiatan yang terjadi tidak mengganggu pengunjung. 

2. Letak Side Entrance (SE) tidak harus berada di jalan utama 

karena fungsinya sebagai sirkulasi karyawan dan service. 

3. Tidak menyebabkan kemacetan sirkulasi dalam site. 

Analisa : 

 Jalan Sungai Serang 1 adalah jalan utama Desa Silir yang 

menghubungkan jalan Kahar Muzakir dan Jalan Perdesaan. 

 Jalan Sungai Serang 1 memiliki lebar ± 6m dan beraspal.  

 Jalan Sungai Serang 1 sebagai jalan utama Lokasi Site. 
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Gambar 4. 3. Analisa Jalan Alternatif 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Merespon dari site lokasi selatan jalan, ME dan SE berada di 

sebelah utara karena mengoptimalisasi lahan. 

 Memberi respon dari lalu lintas Jl. Sungai Serang 1 untuk 

Site utara, ME dan SE terpisah untuk memudahkan dalam 

akses masuk  maupun keluar site. 

 ME diletakkan berjauhan dari SE. 

Memaksimalkan site yang terdapat di Jl.Sungai Serang 1 

dengan tujuan menghindari cross antara pengendara yang 

akan masuk dan keluar. 
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Gambar 4. 4. Respon letak SE dan ME 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

4.2.2. Analisa dan Konsep Orientasi Bangunan 

Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan orientasi 

bangunan agar didapatkan view yang optimal, sehingga dapat 

menjadikan bangunan sebagai daya tarik bagi para pengunjung dan 

pengguna jalan. 

a.  Orientasi di perioritaskan pada daerah yang berintensitas 

keramaian tinggi 

b. Arah datang pengguna, baik kendaraan maupun pejalan 

kaki. 

c. Memiliki arah hadap ke jalan utama. 

d. Memanfaatan kondisi iklim dengan maksimal. 

e. Letak SE dan ME 

Analisa : 

Berdasarkan letek site terhadap lingkungan sekitar, oreintasi 

bangunan diarahkan ke jalan Sungai Serang 1 dan Jalan alternative 

Perdesaan. 
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Gambar 4. 5. Analisa Orientasi Bangunan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Secara garis besar orientasi bangunan di arahkan ke Jalan 

Sungai Serang 1 dan jalan alternative. Selain itu orientasi 

bangunan ke selatan juga langsung menghadap ke lahan 

kosong yang bakal dijadikan site rumah sakit oleh 

pemerintah Surakarta. 

 Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yaitu dengan 

menghadapkan bangunan ke arah selatan untuk menghindari 

intensitas sinar matahari yang berlebihan pada waktu siang 

hari. 

4.2.3. Analisa dan Konsep View 

Tujuan dari analisa view adalah untuk mendapatkan arah 

pandang yang terbaik, baik dari dalam keluar site maupun 

sebaliknya, sehingga menjadikan point of interest. 

Kriteria : 

a. View dari dalam site. 

b. View dari luar site. 

c. Situasi lingkungan sekitar 
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Analisa : 

 View dari luar site berasal dari Jalan Sungai Serang 1, lahan 

kosong dan Jalan alternative. 

 View dari dalam site berpotensi kearah Jalan Sungai Serang 

1 dan Lahan kosong sebagai jalan utama, dan jalan 

alternative. 

 

Gambar 4. 6. Analisa View 

   Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 View di arahkan keluar bangunan agar dapat merespon 

tuntutan dari analisa konsep yaitu ke arah jalan utama dan 

jalan alternatif sehingga diharapkan nilai ekspos bangunan 

dapat lebih menonjol yang pada akhirnya dapat menjadi 

daya tarik pengunjung. 

 Pada bagian samping dan belakang site diberi pagar 

pembatas atara site bangunan  dan site penduduk. 

4.2.4. Analisa dan konsep Kebisingan 

Tujuan dari analisa kebisingan ini adalah untuk mereduksi 

tingkat kebisingan yang berasal dari luar site dengan tujuan 
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mendapatkan kenyamanan di dalam bangunan, dasar pertimbangan 

adalah: 

Kriteria : 

a. Sumber bunyi berasal dari luar site. 

b. Integritas terhadap konsep view. 

c. Kenyamanan pengunjung atau pengguna. 

Analisa : 

Sumber kebisingan berasal dari Ombak  Jalan Sungai 

Serang 1 dan jalan perkampungan. 

 

Gambar 4. 7. Analisa Kebisingan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Penggunaan pagar pembatas dan vegetasi yang berdaun 

lebat berfungsi mereduksi sumber bunyi kebisingan dari luar 

site maupun dalam site (Vegetasi sebagai barier bising 

pengunjung). 

 Masalah kebisingan juga dapat diatasi dengan sistem zoning, 

fasilitas yang tidak membutuhkan ketenangan yang serta 

fasilitas penunjang diletakkan berdekatan dengan zona 
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bising sehingga dapat berfungsi sebagai barier terhadap 

fasilitas yang membutuhkan privasi tinggi. 

 Penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan. 

 Penggunaan bahan isolasi akustik pada ruang-ruang tertentu. 

 

 

Gambar 4. 8. Respon Reduksi Kebisingan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

 

Gambar 4. 9. Pohon Reduksi Kebisingan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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4.2.5. Analisa dan Konsep Klimatologi 

Tujuan dari analisa klimatologi adalah bagaimana 

memanfaatkan potensi alam (iklim) guna menampung aktifitas di 

dalam bangunan, dasar pertimbangan adalah: 

Dasar pertimbangan : 

A. Matahari 

Kriteria : 

1. Arah datang sinar matahari. 

2. Penentuan zona yang terkena sinar matahari. 

3. Perletakan tempat parkir. 

4. Ruang khusus tidak boleh ada sinar matahari masuk 

Analisa : 

 Sinar matahari berasal dari timur dan barat. 

 Unsur positif dari matahari adalah penerangan alami 

terutama di siang hari sehingga hemat energi. 

  Unsur  negative dari matahari adalah terik yang meyilaukan, 

biasanya sinar matahari yang berbahaya ini disebut dengan 

sinar UV (ultra violet). 

 Bangunan yang ada disekitar site merupakan bangunan 

tingkat rendah dan sedang sehingga bisa diasumsikan sinar 

mtahari dan angin masuk ke site sepanjang hari.  

 Karena Indonesia berada di iklim tropis maka intensitas 

angin dan sinar matahari perlu dibatasi untuk menciptakan 

kenyamanan bagi pengguna. 
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Gambar 4. 10. Analisa Arah Matahari 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Penggunaan shading atau tritisan sebagai penghalang sinar 

matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan. 

 untuk menciptakan kenyamanan akibat hawa panas yang 

diterima bangunan diatasi dengan pemasangan shading pada 

bukaan-bukaan. 

 

Gambar 4. 11. Respon Sinar Matahari 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 Penggunaan vegetasi sebagai filter dan pemantulan terhadap 

sinar matahari dan memberikan kesejukan. 
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Gambar 4. 12. Respon Penghalang Sinar Matahari 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

 

Gambar 4. 13. Respon Vegetasi Penghalang Sinar Matahari 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Untuk zona parkir ditempatkan di sisi site bagian barat kareana 

dengan adanya akses jalan utama dan tanaman vegetasi di 

bagian barat, maka Zona parkir lebih strategis dan terbayangi.  

 Penempatan ruangan khusus yang sama sekali tidak boleh 

adanya sinar matahari masuk, misal ruang workshop. 

 Untuk penempatan bangunan bisa diletakan di tengah Site. 

Agar mendapatkan yang maksimal. 
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B. Angin 

Kriteria : 

1. Menciptakan penghawaan alami dan sejuk. 

2. Pengurangan polusi udara. 

3. Mengurangi kelembaban udara. 

Analisa : 

 Angin berasal dari berbagai arah. 

 Angin di Indonesia pada umumnya mengalir dari tenggara ke 

barat laut. 

 Kondisi angin di iklim tropis biasanya memiliki kecepatan 

angin yang relatif rendah dan cenderung lembab. 

 

Gambar 4. 14. Analisa Arah Angin 

   Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Konsep : 

 Memaksimalkan penghawaan alami tanpa mengganggu 

kenyamanan di dalam bangunan. Menggunakan cross 

ventilation. 

 Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin 

dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan. 

 Penggunaan vegetasi dapat mengurangi polusi udara dari asap 

kendaraan dan mengurangi kelembaban . 
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  Gambar 4. 15. Respon Vegetasi Penghalang Laju Angin 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

  Gambar 4. 16. Respon Angin untuk Penghawaan Alami 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Pemberian Ventilasi pada baagunan berguna untuk 

menciptakan kenyamanan thermal melalui angin yang membawa 

udara alami ke dalam ruangan. 

C. Hujan 

Kriteria : 

1. Limpasan air hujan terhadap bangunan dan pengguna. 

2. Genangan air yang disebabkan karena hujan. 

3. Lokasi site berpengaruh terhadap air hujan 

Analisa : 

 Site terletak di wilayah briklim tropis yang intensitas hujan tinggi. 
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 Rawan terjadi genangan air. 

 Site terletak sebelah barat Sungai Bengawan Solo 

Konsep : 

 Penggunaan over hang pada bangunan dengan tujuan mengurangi 

limpasan air hujan. 

 Pembuatan Drainase di setiap sudut untuk mempercepat turunya 

genangan air hujan. 

 Penampungan air hujan dengan mengarahkan ke arah Sungai 

Bengawan Solo melalui selokan. 

   

Gambar 4. 17. Analisa Air Hujan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

Gambar 4. 18. Respon Drainase untuk Air Hujan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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D. Kontur Tanah 

Kriteria : 

1. Kondisi tanah 

2. Mempermudah pencapaian 

3. Arah genangan air hujan 

Analisa : 

 Kondisi tanah di dalam site berkontur . 

 Kemiringan kontur lebih dominan mengarah ke timur Sungai 

Bengawan Solo. 

Konsep : 

 Pemanfaatan potensi kontur tapak yang kemiringannya dan tidak 

begitu curam menjadikan arah air hujan ke arah Sungai Bengawan 

Solo, sehingga air hujan tidak menggenang di pemukiman warga. 

 

Gambar 4. 19. Analisa Kontur Tanah 

  Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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4.2.6. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Tujuan dari analisa sirkulasi ini adalah untuk memperoleh 

pola sirkulasi yang nyaman dan tidak membingungkan bagi 

pengguna khususnya pengunjung serta tidak terjadi crossing , dasar 

pertimbanganya adalah : 

Kriteria : 

 Pemisahan jalur Sirkulasi 

 Kelancaran, kenyamanan, dan keamanan pengguna. 

 Zonifikasi. 

Analisa : 

 Sirkulasi pengunjung berupa pedestrian dan jalur kendaraan 

 Pemisahan sirkulasi Pejalan kaki dan Kendaraan 

 Area parkir berada di tempat parkir dan basement. 

Konsep : 

 

Gambar 4. 20. Respon Konsep Sirkulasi 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

4.2.7. Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Tujuan dari analisa Penzoningan adalah untuk menata 

peletakan tata ruang yang sesuai tingkat privasinya, dasar 

pertimbanganya adalah : 
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Kriteria : 

a. Karakter aktivitas yang beraneka ragam. 

b. Kebutuhan kenyamanan dalam aktivitas. 

c. Tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar tapak. 

Analisa : 

 Site terletak di jalan Sungai Serang 1 merupakan jalan utama. 

 Aktifitas sekitar site sedang karena merupakan daerah 

permukiman, perdagangan, dan pendidikan. 

Konsep : 

 Pemisahan antara zona publik, semi publik, privat kedalam bentuk 

penzoningan vertikal dan horizontal. 

 Zona publik di tempatkan di site dekat jalan raya dan pintu masuk 

karena zona publik merupakan zona yang berhubungan dengan 

orang banyak (umum) sehingga harus mudah di capai. 

 Zona semi publik diletakkan bagaian dalam site, karena zona ini 

tidak berhubungan langsung dengan publik dan akses masuk. 

 Zona privat terletak pada site yang tingkat keramaianya kurang, 

karena zona yang digunakan untuk fungsi kegiatan yang bersifat 

privasi. 

 

Gambar 4. 21. Konsep Penzoningan 

  Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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4.3. ANALISA DAN KONSEP MIKRO 

4.3.1. Konsep Pola kegiatan 

Pelaku kegiatan pada Sentra Industri Kerajinan Khas Solo 

dikelompokan menjadi : 

a. Pengunjung 

Pengunjung Sentra Industri kerajinan biasanya bertujuan untuk 

membeli produk, berwisata dan pelatihan. 

b. Pengelola 

System pengelolaan di tangani oleh pemerintah kota Solo yang 

bekerja sama dengan pihak swasta. 

c. Pekerja/karyawan 

Karyawan adalah orang yang bekerja melayani pengunjung, 

merawat taman, merawat bangunan, Utilitas dan lain-lain. 

d. Pedagang/penjual 

Pedagang adalah masyarakat atau warga sekitar untuk 

berjualan segala macam kebutuhan pengunjung. 

e. Workshop 

Workshop adalah masyarakat yang ingin mendapat pelatihan 

tentang bagaimana proses pembuatan kerajinan khas Solo. 

4.3.2. Analisis Pengguna 

Analisis perilaku pengguna ini dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan ruang dari setiap-setiap pengguna dalam 

Perancangan Sentra Industri Kerajinan. 

1. Sirkulasi Pengunjung 

 

Gambar 4. 22. Analisa Sirkulasi Pengunjung 

   Sumber : Analisis Penulis, 2017 
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2. Sirkulasi Staff 

 

Gambar 4. 23. Analisa Sirkulasi Pengelola 

    Sumber : Analisis Penulis, 2017 

4.4. ANALISA RUANG 

4.4.1. Kebutuhan Ruang 

Data yang tercantum dalam kebutuhan ruang sangat 

digunakan untuk menentukan ruang-ruang apa saja yang akan 

menampung aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bangunan. 

Berikut ini merupakan uraian tentang kebutuhan ruang. 

Tabel 4 .1 Kebutuhan Ruang 

Workshop

Pelatihan

Tempat pengembangan Ruang Redesain/new

Produksi Ruang produksi

Berjualan Retail-retail (souvenir shop)

Pertunjukan/pameran Area pameran (exhibition hall)

Tempat pengelola Ruang pengelola

Parkir kendaraan Parkir

Makan minum foodcourt

Sholat Mushola

Ruang informasi

Pelayanan ATM

Penjaga Keamanan Pos keamnanan

Buang air Toilet

service / ME Ruang service

Informasi

Jenis aktivitas Jenis ruang

Primer

Sekunder

Penunjang

Pendidikan

 

( Sumber : Penulis 2017 ) 
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4.4.2. Hubungan Ruang 

Dasar pertimbangan 

 Proses kegiatan dari masing-masing unit kegiatan 

 Sifat dan karakter dari beberapa sifat kegiatan 

 Tentuan dan persyaratan ruang 

A. Pola hubungan Ruang Entrance Hall dan Lobby 

 

Keterangan : 

 

B. Pola hubungan Ruang Workshop dan Stand-stand produksi 

 

Keterangan : 
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C. Pola hubungan Ruang Pengelola 

 

Keterangan : 

 

D. Pola hubungan Ruang Service 

 

Keterangan : 
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4.4.3. Besaran Ruang 

Tabel 4 .2 Besaran RuangRuang Enterance Hall 

Drop off 100 org 0.8 m2 EN 80 m2 30% 24 m2 110 m2

Lobby 100 org 0.8 m2 EN 80 m2 30% 24 m2 110 m2

R. pameran 100 org 0.8 m2 EN 80 m2 30% 24m2 110 m2

R. informasi 1 org 4 m2 EN 4 m2 30% 1.2 m2 5.2 m2

R. Scurity 2 org 2.4 m2 EN 4.8 m2 30%  1.44 m2 6.24 m2

ATM center 3 org 4 m2 EN 12 m2 30% 3.6 m2 15.6 m2

357.04 m2

Ruang Kapasitas Standar Sumber
Besaran 

Ruang
Flow

Jumlah 

(LxFlow) 

Jumlah 

Total

Total Luas Entrance Hall dan Lobby  

 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017 ) 

Tabel 4 .3 Besaran Ruang Workshop dan Ruang Produksi 

Workshop 1 unit 30 m2 EN 30 m2 30% 9 m2 39 m2

Stand kios 9 unit  30 m2 EN 270 m2 30% 81 m2 351 m2

Gudang 2 unit 16 m2 EN 32 m2 30% 9.6 m2 41.6 m2

R. finishing 1 unit 4 m2 EN 4 m2 30% 4.8 m2 20.8 m2

R. Packing 1 unit 4 m2 EN 4 m2 30% 4.8 m2 20.8 m2

R. Shovenir shop 2 unit 10 m2 EN 20 m2 30% 12 m2 52 m2

 525.2 m2Total Luas Workshop dan Stand-Stand kios

Ruang Kapasitas Standar Sumber
Besaran 

Ruang
Flow

Jumlah 

(LxFlow) 

Jumlah 

Total

 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017 ) 

Tabel 4 .4 Besaran Ruang Pengelola 

R. Tamu 5 org 1,8 m2 EN 9 m2 30% 2.7 m2 11.7 m2

R. Pimpinan 2 org 5 m2 EN 10 m2 30% 3 m2 13 m2

R. Sekertaris 1 org 4 m2 EN 4 m2 30% 1.2 m2 5.2 m2

R. Staff 10 org 5 m2 EN 50 m2 30% 15 m2 65 m2

R. Karyawan 40 org 2.5 m2 EN 100 m2 30% 30 m2 130 m2

R. Rapat 40 org 2.5 m2 EN 100 m2 30% 30 m2 130 m2

R. Arsip 2 org 4.3 m2 EN 8.6 m2 30% 2.58 m2 11.18 m2

R. Sholat 40 org 0.8 m2 EN 32 m2 30% 9.8 m2 41.8 m2

Toilet 5 org 3.8 m2 EN 19 m2 30% 5.7 m2 24.7 m2

432.58 m2

Jumlah 

(LxFlow) 

Jumlah 

Total

Total Ruang pengelola

Ruang Kapasitas Standar Sumber
Besaran 

Ruang
Flow

 

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017  
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Tabel 4 .5 Besaran Luas parkir 

Parkir Mobil 50 unit 12.5 m2 EN  625 m2 100% 625 m2 1250 m2

Parkir Motor 100 unit 2.5 m2 EN 250 m2 100% 250 m2 500 m2

P. M. Pengelola  20 unit 12.5 m2 EN 250 m2 100% 250 m2 500 m2

P. M. Pengelola 50 unit 2.5 m2 EN 125 m2 100% 125 m2 250 m2

2500 m2

Ruang Kapasitas Standar Sumber
Besaran 

Ruang
Flow

Jumlah 

(LxFlow) 

Jumlah 

Total

Luas Parkir  

( Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017 ) 

Tabel 4 .6 Besaran Ruang Service 

R. Panel 1 unit 9 m2 EN 9 m2 30% 2.7 m2 11.7 m2

R. ME 4 unit  9 m2 EN 36 m2 30% 10.8 m2 46.8 m2

R. Genset 1 unit 24 m2 EN 24 m2 30% 7.2 m2 31.2 m2

R. Tangki air 1 unit  20 m2 A 20 m2 30% 6 m2 26 m2

R. Pompa 1 unit 16 m2 EN 26 m2 30% 4.8 m2 20.8 m2

R. Kontrol 1 unit 9 m2 EN 9 m2 30% 9.7 m2 11.7 m2

Cleaning Service 10 unit 2 m2 EN 20 m2 30% 6 m2 26 m2

Gudaang service 1 unit 16 m2 EN 16 m2 30% 4.8 m2 20.8 m2

Tukang Kebun 5 org 2 m2 EN 10 m2 30% 3 m2 13 m2

161.4 m2Total luas Ruang Service

Ruang Kapasitas Standar Sumber
Besaran 

Ruang
Flow

Jumlah 

(LxFlow) 

Jumlah 

Total

 

( Sumber : Analisis Penulis, 2017 ) 

Kelompok Ruang Kebutuhan Ruang

Entrance Hall & Pameran 357.04 m2

Workshop & Stand-satand Kios 525.2 m2

Ruang Pengelola 432.58 m2

Ruang Service 161.4 m2

Total Luas Bangunan 1476.22 m2

Parkir 2500 m2

Jumlah 3523.02 m2

Luas Lahan 5300 m2

KDB 60%

3180 m2  

( Sumber : Analisis Penulis, 2017 ) 
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4.5. ANALISIS DAN KONSEP PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Konsep dasar yang digunakan dalam perancangan sentra Industri 

Kerajinan ini mencangkup tiga aspek yaitu : 

 Prinsip-prinsip tema Arsitektur metafora 

 Kriteria dalam model kombinasi bentuk 

 Bentuk yang di ambil dari bentuk beberapa kerajinan Khas 

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga aspek yang 

memperkuat konsep dasar dari Perancangan sentra Industri Kerajinan. 

4.5.1. Prinsip Arsitektur Metafora 

prinsip-prinsip Metafora, pada umumnya dipakai jika : 

a. mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu 

subjek ke subjek lain. 

b. mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-

akan sesuatu hal yang lain. 

c. mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area 

konsentrasi atau penyelidikan lainnya (dengan harapan jika 

dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat 

menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara 

baru). 

4.5.2. Kriteria Model Kombinasi 

Model kombinasi sendiri sebagai sesuatu yang stabil antara 

bentuk dan rasa dengan kriteria sebagai berikut : 

 Terdapat suatu bentukan bangunan yang mengambil contoh 

dari suatu benda yang pada proses pembentukannya melalui 

transformasi bentuk dan nilai yang terkandung dari bentuk 

sepatu, hal ini mempengaruhi terbentuknya pola tatanan 

massa dan bentuk bangunan. 

 Dengan bentukan bangunan dan penataan bangunan yang 

baik dimana ini saling berkaitan. 

 Membentuk suatu hubungan yang sama antar keduanya. 

 



95 

 

4.5.3. Bentuk yang di ambil dalam Perancangan Pembangunan 

 Pengambilan konsep bentuk bangunan yang di ambil 

mencirikhaskan wilayah yang akan di bangun. 

 Solo merupakan wilayah yang kental dengan kebudayaan 

khas, berbagai macam kerajinan yang berasal dari Solo 

mencirikhaskan kota Solo sebagai kota kreatif. 

4.5.4. Fasat Bangunan 

1) Dasar pertimbangan : 

 Arsitektur Modern  

 Fungsi atau keguanaan bangunan 

 Karakter dan kondisi lingkungan 

 Faktor Klimatologi 

 Tuntutan kegiatan 

 Gubahan Fasade melalui skala dan proporsi, irama, tekstur 

dan warna. 

2) Kriteria penentuan bentuk : 

 Bentuk fisik bangunan secara keseluruhan bersifat menarik 

perhatian pengunjung sebagai upaya dalam menyerap ke 

dalamnya. 

 Bentuk bangunan diperhitungkan terhadap kelayakan 

pembangunan 

 Bentuk bangunan mampu memanfaatkan energy alam 

secara maksimal, dalam hal ini adalah memanfaatkan 

cahaya matahari untuk dijadikan sebagai penerangan siang 

hari. 

 Bentuk bangunan juga mampu mengendalikan suhu yang 

ada di dalam ruangan dengan pengahwaan alami. 
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4.5.5. Sketsa ide 

 

Gambar 4. 24. Sketsa Eksterior bangunan Sentra indutri kerajinan 

   Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017 

4.5.6. Interior  

Pada finishing interior menggunakan cat tembok yang lebih 

pada warna yang alami, selain memberikan kesan yang natural, 

hangat, dan simpel namun elegan dan kesan modern. 

 

Gambar 4. 25. Interior pameran  

Sumber : Google-interior-pameran, 2017 

Bahan material : 

- Bahan material interior tembok beton 

- Warna cat interior warna kream alami 
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4.5.7. Analisa konsep struktur 

Analisa : 

Tuntutan terhadap sistem struktur yang menyangga 

bangunan baik itu sebagian atau pun keseluruhan adalah sebagi 

berikut: 

1) Jaminan keamanan dan kenyamanan 

2) Kekuatan dan fleksibelitas pada ruang 

3) Kemudahan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan 

4) Ekonomis, baik dari segi waktu tenaga dan material 

Beberapa arahan dan pendekatan struktur dibagi atas 

beberapa macam, diantaranya adalah:  

a) Analisa super structure 

Struktur rangka dinding dengan kolom dan balok 

sebagai pemikul beban merupakan alternatif struktur badan 

bagi bangunan yang di rencanakan, hal ini berdasarkan 

pertimbangan struktur rangka memiliki karateristik cukup 

ringan, fleksibel dalam tuang dan pembuaatan bukaan, 

mampu menahan gempa, bentangan cukup luas. 

 

Gambar 4. 26. Ilustrasi Super Struktur 

Sumber : Google-struktur-Super.com, 2017 
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b) Pondasi foot plat 

Mampu mendukung bangunan berlantai banyak, cocok 

untuk jenis tanah yang tidak terlalu keras, tidak perlu 

menggali tanah terlalu dalam. 

 

Gambar 4. 27. Pondasi foetplat 

Sumber : Google-pondasi-foetplat, 2017 

4.5.8. Analisa dan Konsep Material Bangunan 

Tujuan analisa ini adalah untuk menentukan konsep material 

bangunan yang sesuai dengan prinsip perancangan arsitektur. 

Berikut adalah beberapa bahan material bangunan  

I. Bahan material yang dapat digunakan kembali, misalnya batu alam 

dan batu kapur. 

 

Gambar 4. 28. Batu alam dan batu kapur 

Sumber : Google-batu-alam-kapur, 2017 
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II. Bahan bangunan alami yang dapat mengalami transformasi 

sederhana atau bahan bangunan yang disediakan secara industrial, 

batu bata, metal dan genteng. 

 

Gambar 4. 29. Batu bata, metal dan genting 

Sumber : Google-batu-bata-metal-genting, 2017 

III. Bahan material komposit, merupakan bahan bangunan yang 

tercampur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagikan 

lagi sebagai bagian bangunan, beton dan batako. 

 

Gambar 4. 30. Beton dan batako 

Sumber : Google-beton-batako, 2017 

 

4.5.9. Konsep Lansekap dan Street Furniture 

1) Komponen Jalan (street furniture) 

a. Pendekatan jaringan pejalan kaki 

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam analisis 

jaringan pejalan kaki adalah : 

 Keamanan, keselamatan dan kenyamanan; 

 Kelancaran dan kejelasan sirkulasi yang memadai; 

 Kejelasan pencapaian; 
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Gambar 4. 31. Jalur pejalan kaki dan kendaraan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

 

Gambar 4. 32. Potongan jalan 

Sumber : Analisis Penulis, 2017 

Akses pejalan kaki dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 

pada jalan utama, zona 2 pada gang sedang dan zona 3 pada 

gang kecil. 

4.6. ANALISA DAN KONSEP UTILITAS 

a. Jaringan air bersih 

Kebutuhan air bersih pada kawasan ini digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan para pengunjung 

yang datang ke kawasan tersebut.   Secara kwalitas sumber air 

bersih di kawasan ini cukup bagus. Selain dari air tanah 

sumber air bersih dilokasi ini menggunakan PDAM. 
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Bagan 4. 1. Sistem pendistribusian air bersih 

Sumber : Analisis penulis, 2015 

b. Jaringan air kotor 

Jaringan air kotor Bangunan berupa air hujan dan 

limbah Industri. 

 

 

Bagan 4. 2. Sistem pendistribusian air kotor 

Sumber : Analisis penulis, 2017 

 

 

Bagan 4. 3. Sistem pendistribusian Limbah Industri 

Sumber : Analisis penulis, 2017 
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c. Pengolahan Limbah 

Pengolahan limbah pada bangunan Sentra industry 

kerajinan khas Solo dapat di lakukan pengolahan Sebagai 

berikut : 

 

Bagan 4. 4. Sistem Pengolahan limbah industri 

Sumber : www.google.com, 2017 

 

     Gambar 4. 33. Limbah Indutri 

Sumber : www.google.com, 2017 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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d. Pemadam kebakaran 

Fungsi hydrant adalah sebagai alat pemadam kebakaran 

aktif dengan menggunakan tekanan pompa kebakaran yang 

letakknya di dalam kawasan atau pada bangunan. Letak antar 

hydrant dalam tidak lebih dari 35 meter. Fungsi hydrant 

halaman adalah sebagai pemadam kebakaran aktif yang dapat 

digunakan saat mobil pemadam kebakaran telah tiba. 

Peletakkan hydrant halaman tidak terlalu jauh di luar kawasan 

agar mudah dijangkau mobil pemadam kebakaran. 

 

   

Gambar 4. 34. Hidran Luar 

Sumber : Google.com, 2017 




