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SOLO CREATIVE CENTER 

Dengan Pendekatan Kontekstual Lingkungan 

 

ABSTRAK 

 

Kota Surakarta atau biasa disebut Kota Solo yang terletak di jawa tengah. Kota 

Solo merupakan kota yang menjadi pusat kebudayaan serta pusat kerajaan pada jaman 

dahulu. Dampak dari kerajaan yang ada di solo yaitu banyaknya budaya yang 

diwariskan dan dijaga hingga sekarang dan juga kesenian-kesenianya. 

Solo Creative Center merupakan wadah yang diharapkan dapat menjadi pusat 

para pengkrajin, seniman ataupun masyarakat sekitar solo untuk belajar mengenai 

kreativitas yang ada di kota solo. Potensi local yang dimiliki solo cukup memadai dari 

kesenian tari yang di lestarikan dari jaman kerajaan, seni wayang yang juga berasal dari 

kerajaan ataupun fotografi dan lukisan yang berkembang pesat dimasa modern ini. Solo 

Creative Center juga diharapkan menjadi pusat rekresi yang educative dan menarik 

untuk mengunjunginya. 

Kata kunci : Kreative,Solo,Seni  

 

ABSTRAK 

 Surakarta city or commonly called Solo City which is located in central java. 

The city of Solo is a city that became the center of culture and the center of the kingdom 

in antiquity. The impact of the kingdom that exist in the solo is the number of cultures 

that are inherited and maintained until now and also the arts. 

 Solo Creative Center is a container that is expected to be the center of the 

craftsmen, artists or communities around the solo to learn about the creativity that is in 

the city solo. The local potential of solo is quite adequate from the dance art that is 

preserved from the era of the kingdom, the art of wayang that also comes from the 

kingdom or photography and painting is growing rapidly in this modern era. Solo 

Creative Center is also expected to be an educative and interesting receptive center to 

visit it. 

Keywords: Creative, Solo, Art 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih ialah 

SOLO CREATIVE CENTER. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari 

judul tersebut akan diuraikan pengertian maupun penjabaran singkat dari setiap 

rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan.  

1) Creative menurut para ahli adalah upaya yang mendefinisikan kreatifitas 

yang berfokus pada individu atau person dari individu yang dapat disebut 

creative Guilford,1950. 

2) Solo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah 

dengan luasan 44.03 km
2
 dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 

11.000 km
2
. 

3) Center dalam terjemahan ke bahasa Indonesia adalah pusat dan arti pusat 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adala tempat yang letaknya bagian 

tengan,pokok pangkal yang menjadi pumpunan.  

 

Menurut Brent C Broling 1980 Arsitektur Kontekstual adalah kemungkinan 

perluasan bangunan dan keinginan mengaitkan bangunan baru dengan lingkungan.     

 Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul SOLO CREATIVE CENTER 

dengan pendekatan Kontekstual Lingkungan merupakan suatu upaya untuk 

mewadahi kreativitas ataupun pihak terkait yang mengoptimalkan dalam bidang 

kreativitas yang inovatif,edukatif dan memiliki daya saing. Sehingga, 

kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mengaitkan bangunan baru dengan 

lingkungan sekitar . 

 

1.2 Latarbelakang 

1.2.1 Gambaran Umum Kota Solo 

Kota Surakarta juga disebut kota solo atau sala berada di wilayah provinsi 

jawa tengah, dengan penduduk yang berjumlah 503.421 jiwa pada 2010 dan luas 

wilayah 44 km
2 

 yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 
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Boyolali di sebelah utara. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau 

jawa bagian selatan. 

Sala adalah satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuono atas 

saran Tumenggung Hanggawangsa ketika mendirikan kerajaan baru setelah 

perang mataran yang terjadi di kartosuro. Pada masa sekarang nama Surakarta 

digunakan dalam situasi formal-pemerintahan, sedangkan nama solo/sala lebih 

merujuk pada penyebutan umum. 

 

1.3 Budaya Kota Solo 

Solo dikenal sebagai salah sati inti dari kebudayaan jawa karena merupakan 

salah satu pusat pengembangan dan pengembangan tradisi jawa. Kemakmuran 

wilayah ini adalah salah satu pendorong berkembangnya kebudayaan diwilayah 

solo seperti bahasa, tarian, seni, ragam busana, arsitektur, dan bermacam macam 

ekspresi budaya lainya. 

a. Batik 

Batik merupakan salah satu hasil kebudayaan solo, batik adalah kain dengan 

corak atau motif tertentu yang dihasilkan dari bahan malam khusus yang 

dituliskan ataupun dicap pada kain tersebut. Meskipun kini sudah banyak batik 

yang dibuat dengan proses cetak, solo mempunyai beraneka ragam corak khas 

batik seperti sidomukti dan sidoluruh. 

 

Gambar 2.1  Batik Motif kelereng 

Sumber : http://kesolo.com/7-motif-batik-solo-yang-paling-populer/amp/2015 
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Kampung batik merupakan sentra industry tradisional yang ada di solo 

seperti Kampung batik Kauman. Produk-produk batik kauman dibuat dengan 

bahan sutra,tenun katun, keunikan yang ditawarkan kepada para wisatawan adalah 

kemudahan transaksi serta melihat rumah produksi tempat berlangsungnya 

kegiatan membatik, artinya pengunjung memiliki kesempatan untuk mengetahaui 

dan belajar proses pembuatan batik bahkan mencoba sendiri mempraktekanya. 

b. Tarian 

Kota solo memiliki beberapa tarian yang diwarisi dari budaya kraton seperti 

Bedhaya (Ketawang, Doromanis,Sukoharjo,dll) dan Srimpi ( Gandakusuma dan 

Sangupati) . tarian ini masih dilestarikan di lingkungan Kraton Surakarta  dan 

Pura Mangkunegaran sebagai pusat pengembangan dan pelestarian kebudayaan 

jawa. Tarian Bedhaya ketawang secara resmi hanya ditarikan setahun sekali untuk 

menghormati Sri susuhunan Surakarta sebagai pemimpin Kota Surakarta. 

 

Gambar 2.2 Festival Tari khas Solo 

Sumber : http://promosi.pesona.travel/content/detail/terpilihnya-benteng-

vastenburg-sebagai-lokasi-sipa-2017 

c. Bamboo Biennale 

Bamboo Biennale adalah acara besar tenatang seni kontemporer yang 

bersekala internasional dan dilakukan setahun sekali objek yang akan digunakan 

adalah bamboo, Karena masyarakat dunia saat ini beramai-ramai melakukan 

gerakan green desain. Bammbo adalah salah satu material yang banyak dan 
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menjadi perhatian di mata para ahli ataupun seniman di bidang desain arsitektur 

maupun interior, mebel, aksesoris dll. 

 

Gambar 2.3 Bamboo Biennale 

Sumber : http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1476184202/festival-bamboo-

biennale/2015 

Bamboo Biennale merupakan satu satunya event bamboo internasional yang 

ada di solo Indonesia. Bidang Arsitektur di Indonesia mempunyai banyak sekali 

arsitek dan dan desainer bamboo seperti Eko Purwanto, Yu Sing, Budi Pradono, 

Pon Jatmika dll. Dengan uraian diatas maka bamboo biennale sebagai alternative 

untuk sebuah acara besar di mata dunia.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang tersebut, bagaimana merencanakan bangunan Solo 

Creative Center yang dapat menjadi pusat inovasi, edukasi dengan pendekatan 

Arsitektur Kontekstual Lingkungan. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan diadakanya  Solo Creative Center adalah sebagai berikut : 

a. Solo Creative Center diadakan untuk mewadahi berbagai pihak seperti 

para seniman, pengkrajin, mahasiswa, masyarakat untuk saling 

bersinergi dan tukar pikiran untuk menciptakan inovasi dan karya-
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karya baru di bidang seni untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perekonomian kota Surakarta 

b. Solo Creative Center bagi pelajar dan masyarakat umum menjadi 

wadah untuk memberikan wawasan serta ilmu dalam bidang seni dan 

tradisi. Dengan adanya sebuah pembelajaran ataupun pameran 

kesenian masyarakat dan pelajar dapat menjadi wadah untuk wisata 

kreatif dan edukatif. 

1.4.2 Sasaran 

Menghasilkan sebuah bangunan Solo Creative Center yang mewadahi 

dan sesuai dengan fungsi untuk memenuhi segala kegiatan masyarakat 

yang berhubungan dengan kesenian dan inovasi kreative sekaligus menjadi 

bangunan yang edukatif dan kreatif bagi semua kangan. 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan 

Batasan-batasan yang mengulas pembahasan yang berkaitan dengan Solo Creative 

Center ini adalah 

a. Lingkup batasan materi yaitu  berfokus pada „Solo Creative Center‟ yang 

disesuaikan pada aspek bentuk arsitektural dan fungsi bangunan. 

b. Lingkup tujuan Solo Creative center yaitu untuk mewadihi segala kegiatan 

yang berkaitan dengan kesenian dan edukasi. 

c. Lingkup kegiatan yaitu edukasi dan rekreasi segala kegiatan yang 

berkaitan dengan kesenian di wilayah kota Solo. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Creative Center 

Dalam arti Bahasa Creative center merupakan Bahasa Inggris kata Creative 

dengan arti kreatif dan arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki 

kemampuan untuk menciptakan, pekerjaan yang menghendaki 

imajinasi.sedangkan kata Center juga merupakan Bahasa Inggris dengan arti pusat 

dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pokok pangkal atau yang menjadi 

tumpuan;tempat yang letakya di bagian tengah. 

Creative Center juga dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan atau 

kawasan yang mewadahi seniman, mahasiswa, masyarakat untuk 

mengembangkan atau menghasilkan kreativitas dalam daerah suatu lokasi yang 

memungkinkan perkembangan suatu kreativitas dan perekonomian berkembang 

secara efisien.  

Solo Creative Center  bertujuan untuk merangsang kreativitas dan 

pengetahuan seniman, mahasiswa dan masyarakat yang berada diwilayah tersebut 

dan juga menjadikan “kota kreative berbasis eco-cultural”.  

Creative atau kreative arti menurut para ahli “ Diri seseorang melakukan 

respon ketika dipengaruhi secara mendalam dan enerjik” Hobkenz (1937) menurut 

Hobkenz kreatif adalah sikap yang dimiliki seseorang atau individu, yaitu sikap 

menanggapi sesuatu. Menurut Williams ada aspek medasar yang menyusun 

Kreatifitas adalah : 

a. Ketangkasan : kemampuan untuk menghasilkan pemikiran dalam jumlah 

yang banyak. 

b. Fleksibilitas : kemampuan menghasilkan banyak pemikiran yang beragam 

c. Orisinilitas : kemampuan berfikif dengan cara baru dan unik. 

d. Eloborasi : Kemampuan untuk menambah hal-hal yang detil dan baru atas 

pemikiran pemikiran baru. 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan adalah metode diksriptif dan kajian literatur,  yang 

akan dijabarkan singkat sebagai berikut : 

a. Diskriptif 

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan 

survei ke lapangan, melakukan wawancara baik kepada pihak terkait 

kemudian melakukan observasi, mengumpulkan data, membandingkan antara 

hasil lapangan dengan standart yang ada  dan menentukan hasil. 

b. Studi Literatur 

Penggunaan studi literature yaitu usaha mengumpulkan data dari leteratur 

seperti buku, jurnal, laporan yang berkaitan dengan judul laporan 

c. Studi Lapangan 

Melakukan survey lapangan untuk melihat kondisi site yang ada dilapangan 

dan survey terhadap tempat-tempat yang sekiranya dapat menambah refrensi 

dalam perencanaan. 

3.2 Sistematika Penulisan 

Pada Studio Konsep Perancangan Arsitektur akan dibahas mengenai Solo 

Creative Center  terdapat beberapa sistematika penulisan yaitu : 

 BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan , tinjauan dan sasaran dan 

lingkup pembahasan yang berkaitan dengan Solo Creative Center. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan 

objek yang akan diteliti berupa materi mengenenai Solo Creative 

Center. Tinjauan tentang konsep arsitektur, tinjauan organisasi 
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ruang, tinjauan  fungsi rung pameran dan sarana lainya yang 

mendukung aktivitas yang akan diwadahi serta teori tentang 

Arsitektur Kontekstual Lingkungan. 

 BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN  GAMBARAN UMUM  

PERENCANAAN 

Gambaran umum lokasi dan gambaran umum perencanaan berisi 

tentang analisa lokasi site yaitu Kota Surakartaberisi altenatif site 

dan kriteria pemilihan site  

 BAB  IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan mengmukakan terhadap hasil analisa dan 

menyelesaikan gagasan gagasan yang akan diwujudakan dalam 

gambar teknis. 
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4. TINJAUAN UMUM LOKASI 

4.1 KOTA SURAKARTA 

4.1.1 Letak Geografis dan Akministrasi 

 

Gambar 3.4.1.1 Peta Kota Solo 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 

 

Menurut BPS Kota Surakarta “Kota Surakarta Dalam Angka” pada tahun 2016 Kota 

Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo terletak antara 110° 45‟ 15”dan 110°45‟ 35” 

Bujur Timur dan antara 7°36‟ dan 7°56‟ Lintang Selatan. Kota Surakarta menjadi salah satu 

kota besar yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta termasuk dataran rendah 

dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Batas-batas administrasi Kota Surakarta di 

sebelah utara adalah Kabupaten Boyolali, sebelah timur adalah Kabupaten Karanganyar, 

sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah Barat adalah Kabupaten 

Sukoharjo. Luas wilayah Kota Surakarta ± 44,04 km² yang  mempunyai 5 kecamatan, diantara 

adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari.  

Lahan di Kota Surakarta mayoritas dipakai untuk pemukiman sebesar 65%, selanjutnya 

pemakaian terbanyak adalah dari sektor ekonomi sebesar 16,5% dari luas lahan yang ada. 
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4.2 Tapak Terpilih 

 Lokasi yang dipilih dengan memenuhi kriteria untuk pembangunan Solo Creative 

Center yaitu Lokasi kedua di Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan 

pencapaian nilai 43. 

Pemilihan Lokasi kedua sebagai tapak terpilih karena memenuhi kriteria yang 

ditentukan diatas. Lokasi kedua juga menunjang aktifitas dengan Lokasi dekat dengan 

Stasiun Balapan, Terminal Bus Tirtonadi. Lokasi kedua Juga memiliki jalan utama yang 

dilalui memenuhi kriteria. 

 

Gambar 4.4.2.1 Lokasi Terpilih 

Sumber: Penulis 

 

Gambar 4.4.2.2 Lokasi terpilih 

Sumber: Penulis 

 

4.2.1 Kondisi Eksisting Lokasi Terpilih 

Lokasi yang terpilih Terletak di Jl. Ahmad Yani Gilingan Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta. Lokasi terletak sekitar 500 meter ke selatan dari Terminal Bus Tirtonadi. 

Lokasi ini direncanakan untuk sarana Pendidikan, olahraga dan Ruang terbuka hijau. 
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Lahan yang terpilih meruapakan lahan kosong yang dimiliki oleh perorangan. Lokasi 

lahan terletak disebelah SPBU gilingan dengan kontur tanah relative datar dan ketinggian  

sekitar 1-2 m diatas permukaan laut. Jalan utama yaitu jalan Ahmad Yani mendukung lokasi 

dengan lebar 8m lahan existing digunakan untuk lahan parker truk muatan, sedangkan jarak 

lokasi dengan jalan utama sekitar 300 meter. 

  

Gambar 4.4.2.3 Kondisi Eksisting 

Sumber: Penulis 

4.3 Luasan dan Batasan Tapak 

Lokasi yang dipilih memiliki luasan kurang lebih 3 Hektar (30.000m
2
) dengan 

batasan-batasan sebagai berikut : 

 Sebelah Utara   : Pemukiman warga dan SPBU Gilingan     

 Sebelah Selatan           : Pemukiman warga dan Rel kereta Api 

 Sebelah Barat              : Pertokoan  

 Sebelah Timur             : Pemukiman warga 

 

Gambar 4.4.3.1 Batasan-Batasan Lokasi terpilih 

Sumber: Penulis 
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4.4 ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

4.5  Analisa Pencapaian 

Analisa Pencapaian dilakukan untuk menentukan jalan masuk utama (main entrance) 

dan alternative sirkulasi masuk (seden Entrance) dan pintu keluar. 

Pertimbangan : 

a. Pintu masuk utama atau main entrance untuk masuk ke dalam kawasan 

merupakan akses yang mudah dicapai roda dua dan roda empat ataupun 

kendaraan umum. 

b. Pintu masuk alternative atau side entrance merupakan akses sekunder untuk 

masuk ke kawasan sebagai alternative dan sebagai akses pengelola. 

 

Analisa : 

a. Pintu masuk utama diletakkan di bagian yang mudah diakses dari jalur utama 

yaitu di Jalan Ahmad Yani. 

b. Pintu masuk sekunder dan akses pengelola diletakkan dititik yang diperlukan 

yaitu di jalan sekunder Jalan Mentawai 1. 

 

Gambar 4.4.5.1 Analisa Pencapaian 

Sumber: Penulis 
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4.6 Analisa Sirkulasi 

Analisa sirkulasi perlu diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan sirkulasi 

dalam kawasan untuk menunjang aktifitas dalam kawasan. 

Pertimbangan : 

a. Sirkulasi di dalam kawasan maupun diluar kawasan tidak terjadi kemacetan. 

b. Sirkulasi dalam kawasan meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. 

 

 

Gambar 4.4.6.1 Analisa Sirkulasi 

Sumber: Penulis 

 

Analisa : 

a. Sirkulasi kendaraan diarahkan dari pintu masuk ke area parkir dan diarahkan ke 

pintu keluar sedangkan akses sirkulasi pejalan kaki disediakan mengelilingi 

kawasan. 

b. Sirkulasi pejalan kaki dibuat nyaman dengan penambahan rump, guilding blok 

dan taman. 
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4.7 Analisa Angin 

Analisa angina perlu diperlukan untuk menentukan sirkulasi penghawaan bangunan. 

Pertimbangan : 

a. Angin bertiup dari arah utara ke selatan . 

 

 

Gambar 4.4.7.1 Analisa Angin 

Sumber: Penulis 

Analisa : 

a. Angin dari arah utara dimanfaatkan untuk penghawaan alami. 

 

Gambar 4.4.7.2 Analisa Angin 

Sumber:. http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/11/20/pengaturan-penghawaan-

dan-pencahayaan-pada-bangunan/ 

 

b. Sirkulasi angin dari arah utara akan diarahkan masuk ke dalam bangunan dan 

keluar dari arah selatan. Ventilasi yang di posisikan arah utara dan selatan 

menunjang sirkulasi udara. 

c. Penanaman pohon pemecah angin contohnya 
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Table 4.4.7.1 Analisa Angin 

Gambar pohon Nama dan Kriteria 

 

 Pohon Cemara angin 

Pertumbuhan pohon relative 

cepat bercabang lentur, berdaun 

halus,tumbuh menjulang 

sehingga mampu menghadang 

angin kuat 

 

 Bambo Jepang 

Tumbuh tinggi menjulang, 

berdaun halus,membentuk 

rumpun yangkuat 

 

 

  



17 
 

4.8 Analisa Kebisingan 

Analisa Kebisingan diperlukan untuk menengtukan ruangan dan posisi bangunan 

serta landscape. 

Pertimbangan : 

a. Kebisingan dating sari depan site yaitu Underpass dan perempatan Gilingan. 

 

Gambar 4.4.8.1 Analisa Pencapaian 

Sumber: Penulis 

Analisa : 

a. Penambahan vagatasi pada jalur yang tingkat kebisingan tinggi. 

Table 4.4.8.1 Analisa Kebisingan 

Gambar pohon Nama dan Kriteria 

 

 Pohon Cemara angin 

Pertumbuhan pohon relative 

cepat bercabang lentur, berdaun 

halus,tumbuh menjulang 

sehingga mampu menghadang 

angin kuat 
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 Bambo Jepang 

Tumbuh tinggi menjulang, 

berdaun halus,membentuk 

rumpun yangkuat 

 

b. Posisi tata ruang yang dekat dengan kebisingan tinggi direncanakan untuk 

kegiatan publik. 

 

Gambar 4.4.8.2 Penempatan Ruang Publik 

Sumber: Penulis 
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4.9 Analisa View 

Analisa View diperlukan untuk menentukan sudut pemandangan (view) baik dari 

kawasan dalam site maupun ke arah site. 

Pertimbangan : 

Memperoleh sudut pandang untuk bangunan dan view yang baik agar menimbulkan 

kesan menarik bagi pengunjung. 

Analisa : 

a. Penempatan vocal point atau ciri khas bangunan pada posisi yang strategis 

sehingga mudah dilihat dari jalan utama. 

b. View terbaik di posisi perempatan jalan atau lebih menghadap ke Jalan Ahmad 

Yani. 

 

 

Keterangan : (+) view baik : (-) vew buruk 

Gambar 4.4.9.1 Analisa Pencapaian 

Sumber: Penulis 
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4.10 Analisa Matahari 

Analisa Matahari dilakukan untuk menentukan arah bangunan dan pencahayaan yang 

masuk pada bangunan. 

Pertimbangan : 

a. Pencahayaan pada siang hari menggunakan pencahaan alami yang 

dimaksimalkan. 

b. Analisa matahari menentukan posisi menghadap kemana bangunan tersebut . 

 

Gambar 4.4.10.1 Analisa Matahari 

Sumber: Penulis 

Analisa : 

a. Pola pergerakan matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, 

posisi panas akan dirasakan pada timur bangunan sehingga diharakhan bangunan 

membuat pencahayaan di arah timur agar cahaya yang masih hangat masuk ke 

dalam banguanan dan meminimalisir pencahaan masuk dari arah barat dengan 

cara penanaman vegetsi di sekitar bangunan. 

 

Gambar 4.4.10.2 Konsep Vegetasi 

Sumber: http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/11/20/pengaturan-penghawaan-

dan-pencahayaan-pada-bangunan/ 



21 
 

b. Penanaman pohon di arah barat agar meminimalisir panas matahari dan 

penambahan sheding pada bangunan untuk mengurangi panas yang masuk ke 

dalam banguan. 

 

Gambar 4.4.10.3 Konsep Shading 

Sumber: http://arsitekturdanlingkungan.wg.ugm.ac.id/2015/11/20/pengaturan-penghawaan-

dan-pencahayaan-pada-bangunan/ 

4.11 Zoning 

Zonifikasi dilakukan untuk menentukan zona zona dalam kawasan dengan kebutuhan 

dan fungsi yang akan dirancang. 

Pertimbangan : 

Zoning merupakan respon gabungan dari analisis sebelumnya ( vew, 

angina,pencapaian, sirkulasi landscsape dan pola ruang) yang menghasilkan 

zonifikasi 

Analisa :  

 

Gambar 4.4.11.1 Analisa Pencapaian 

Sumber: Penulis 
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a. Zona dengan vew dan suasana baik digunakan pengunjung. 

b. Zona privat digunakan untuk keperluan Pendidikan atau penelitian. 

c. Zona yang strategis digunakan untuk vocal point atau nilai jual pada bangunan. 

d. Zona terluar digunakan untuk lahan parker dan taman. 

 

5. DESAIN AKHIR 

5.1.1 EXTERIOR BANGUNAN 
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5.1.2 INTERIOR 
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