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BAB IV 

TINJAUAN KOTA SURAKARTA 
 

Kebijaksanaan umum pengembangan tata ruang merupakan penjabaran dari 

tata ruang kota. Rencana Umum Tata Ruang Kota Surakarta memiliki beberapa 

rumusan dan konsepsi, salah satunya mengenal kota, strategi dasar pengembangan 

sektor-sektor dan bidang pembangunan, kependudukan, intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas. 

Saat ini Kota Surakarta telah berkembang menjadi kota besar yang 

mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai pusat administrasi tingkat regional, kota 

industri, kota perdagangan, pariwisata, budaya dan olahraga1. Perkembangan fisik 

dan kegiatannya telah melampaui batas wilayah administrasi Kotamadya Daerah 

Tingkat II Surakarta yang merupakan inti pertumbuhan Kota Surakarta sekarang. 

 

IV.1. Potensi Kota Surakarta 

1. Kondisi Fisik Kota Surakarta 

Letak geografis  Kotamadya Surakarta berada di antara terletak 

antara 11045’15” sampai dengan 11045’35” BT dan 736’00” sampai 

dengan 756’00” LS, memiliki suhu udara minimal 21,9 C maksimal 

32,5 C, dengan tekanan udara rata-rata adalah 1010,9 mbs, kecepatan 

angin berkisar 4 knot dengan arah angin 240o, sedangkan kelembaban 

udara berkisar antara 75 %2. Surakarta beriklim tropis, sedang musim 

penghujan dan kemarau bergantian sepanjang 6 bulan tiap tahunnya. 

Sedangkan curah hujan terbanyak sebesar 484 Mm jatuh pada bulan 

Januari. Sementara rata-rata curah hujan saat hari hujan terbesar juga 

jatuh pada bulan Januari sebesar 25,87 Mm per hari hujan. Termasuk 

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagian selatan dan 

berada pada simpul jalur lalu lintas utama Pulau Jawa yakni jalur selatan 

                                                
1 Anonim,RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013, hal II.1, Surakarta:Bappeda 
2 Website Pemerintahan Kota Surakarta. 2008 
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: Jakarta – Yogyakarta – Surakarta – Surabaya, dan jalur utara : Jakarta – 

Semarang – Surakarta – Surabaya. 

Luas administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta  4.404 

Ha terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 51 kelurahan. Luas kecamatan 

terluas ditempati oleh Kecamatan Banjarsari dengan luas mencapai 

33,63% dari luas Kota Surakarta. Lahan yang digunakan untuk 

pemukiman mencapai 61% dari luas tanah kota Surakarta. 

Kotamadya Surakarta terletak di dataran rendah dengan kondisi 

fisik topografinya relatif datar dengan ketinggian rata-rata 90 meter 

diatas permukaan air laut dengan kemiringan rata-rata 0 - 3%, dan dilalui 

oleh beberapa sungai yang merupakan anakan sungai Bengawan Solo. 

Batas wilayahnya adalah : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Karanganyar dan 

   Karanganyar 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Karanganyar dan 

   Sukoharjo 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Sukoharjo 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Karanganyar dan 

   Sukoharjo 

Dari keseluruhan luas kotamadya, luas kawasan yang terbangun 

telah mencapai 88,47% atau 3.896 Ha. Daerah yang belum terbangun 

luasnya kurang lebih 508 Ha atau 11,53% terdapat di bagian utara dan 

barat kota. Terbatasnya lahan di wilayah Kotamadya Surakarta 

menyebabkan wilayah perkotaan berkembang ke wilayah administrasi 

tetangga, yakni ke wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan 

Karanganyar. 

 

2. Kondisi Non Fisik Kota Surakarta 

a. Potensi Demografi 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000-2006 juga berdasar 

hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2006 serta hasil 
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Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) 

pada tahun 2006, maka terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota 

Surakarta cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena 

semakin padatnya Kota Surakarta dan semakin berkembangnya 

wilayah sekitar Kota Surakarta yang semakin diminati sebagai lahan 

untuk tempat tinggal maupun usaha. 

Hasil P4B Kota Surakarta pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 

penduduk Kota Surakarta tercatat sebesar 563.525 jiwa dengan rasio 

jenis kelamin sebesar 95,27 artinya bahwa pada setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Sementara itu 

pertumbuhan penduduk tahun 2009 dibandingkan dengan penduduk 

tahun sebelumya tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 0,48%.  

Berdasarkan hasil P4B tersebut, maka tingkat kepadatan 

penduduk Kota Surakarta pada tahun 2009 mencapai 13.867 jiwa per 

km2. Dengan angka kepadatan penduduk di kawasan perkotaan yang 

mencapai 13.867 jiwa per km2. Angka ini menunjukkan bahwa Kota 

Surakarta semakin berkembang menjadi kota besar sehingga lahan 

untuk tempat tinggal semakin menyempit. 

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan yang padat 

dengan tingkat kepadatan mencapai 87.249 jiwa. Kondisi ini tidak 

terlepas pada letak Kecamatan Pasar Kliwon yang berada di tengah 

Kota Surakarta. Daerah Kraton Surakarta merupakan daerah yang 

sangat padat dengan pemukiman penduduk. 

Sedangkan pada kecamatan yang lain seperti Kecamatan 

Laweyan, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari tingkat 

kepadatannya hampir seimbang dengan tingkat kepadatan pada 

kisaran angka 10.000 jiwa per km2. Kecamatan Banjarsari merupakan 

kecamatan terluas dengan jumlah penduduk mencapai 161.492 jiwa 

pada tahun 2009 (hasil P4B), namun tingkat kepadatannya masih di 

bawah Kecamatan Serengan yang merupakan kecamatan yang paling 

kecil wilayah administrasinya. Sebagai kecamatan dengan luas 
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wilayah paling kecil, Kecamatan Serengan tercatat mempunyai tingkat 

kepadatan sebesar 63.029 jiwa per km2. 

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Kota Surakarta (Januari 2009) 
Kelompok 

Umur 
Jenis Kelamin Jumlah Total Laki-laki Perempuan 

0-4 18.880 16.284 35.164 

5-9 17.936 23.128 41.064 

10-14 21.476 24.780 46.256 

15-19 24.072 24.072 48.144 

20-24 22.656 29.264 51.920 

25-29 24.072 24.544 48.916 

30-34 20.296 23.123 43.424 

35-39 20.296 23.836 44.123 

40-44 19.588 21.240 40.828 

45-49 16.992 16.048 33.040 

50-54 

55-59 

12.744 

9.204 

13.452 

10.620 

26.196 

19.824 

60-64 8.024 11.564 19.588 

65+ 14.632 21.712 36.344 

 

 

Tabel IV.2. Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta 

Tahun Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan Jiwa 
dari kurun waktu 

sebelumnya 

Pertumbuhan 
Penduduk 

2005 469.532 - - 

2006 503.827 34.295 0,73 

2007 516.594 12.767 0,51 

2008 490.214 -26.380 -1,02 

2009 563.525 7.020 0,48 

 

Berdasarkan piramida penduduk yang disusun dari hasil Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2009 terlihat bahwa 

penduduk terbesar terjadi pada kelompok usia produktif kerja, 20-24 

tahun, yang kemudian di susul kelompok usia 25-29 tahun dan 

kelompok usia 15-19 tahun. Menurunnya jumlah penduduk pada 

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2009, 2009 

 

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2009, 2009 
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kelompok usia  25-29 disebabkan terjadi migrasi keluar yang cukup 

signifikan. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka yang 

membutuhkan pekerjaan mulai mencari kerja di luar kota, karena 

kesempatan kerja di Kota Surakarta cukup terbatas. Dan pada 

kelompok usia 25 –29 tahun rasio jenis kelamin tercatat sebesar 104 

artinya bahwa penduduk laki-laki justru lebih sedikit dibandingkan 

dengan penduduk perempuan.  

 

b. Potensi Tenaga Kerja 

Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2009 

tercatat sebesar 54,63% dibandingkan dengan penduduk usia 10 tahun 

ke atas. Dari angkatan kerja yang ada tersebut 91,9% diantaranya 

sudah bekerja atau mempunyai usaha. 

Penduduk Kota Surakarta yang bekerja lebih banyak terserap 

pada sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan dan jasa perusahaan. 

Menurut hasil SUSENAS 2009 penduduk yang bekerja pada ketiga 

sektor tersebut, masing-masing sebesar 8.583 jiwa pada sektor 

perdagangan, 3.341 jiwa bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan 

3.125 terserap di sektor jasa perusahaan. 

Rasio penduduk laki-laki yang bekerja terhadap penduduk 

perempuan yang bekerja pada tahun 2009 tercatat sebesar 154, artinya 

bahwa setiap 100 penduduk perempuan yang bekerja terdapat 154 

penduduk lelaki yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa perempuan di 

Kota Surakarta tidak sekedar sebagai ibu rumah tangga, tetapi sudah 

banyak yang bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Penduduk perempuan yang bekerja lebih banyak berstatus 

sebagai buruh/karyawan atau pegawai. 

 

c. Potensi Ekonomi 

Pertumbuhan penduduk rata-rata Kotamadya Surakarta minimal 

0,77% dan maksimal 1,19% pertahun. Dengan demikian jumlah 
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penduduk yang melakukan kegiatan baik siang hari maupun malam 

hari di Kota Surakarta sekitar 700.000-800.000 jiwa pada saat 

sekarang atau sekitar 1,4 - 1,6 juta jiwa pada 20 tahun mendatang3. 

Sejalan dengan hal tersebut, bidang perekonomian yang tumbuh 

di Surakarta akan berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan 

semakin meningkatnya nilai perdagangan yang didukung adanya 

pertumbuhan jumlah bank dan fasilitas perdagangan4. 

 

  Tabel IV.3. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2000-2007 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

2000 4, 15 % 

2001 3, 93 % 

2002 5, 12 %  

2003 6, 46 % 

2004 4, 37 % 

2005 5, 15 % 

2006 5, 54 % 

2007 5, 93 % 

                    Sumber : www.surakarta.go.id, 2008 

 

Dalam empat kurun waktu terakhir, berdasarkan tabel 

pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2007 dari tahun 2004-2007 

pertumbuhan perekonomian terus mengalami peningkatan. 

Dengan adanya potensi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, 

Surakarta diharapkan mencapai pertumbuhan rata-rata 7,1 % pertahun 

menjelang akhir abad XX. Banyak faktor yang mendukung 

tercapainya target tersebut, apalagi melihat posisi Kota Surakarta 

sebagai pusat pengembangan wilayah IV Jawa Tengah dan investasi 

yang telah mencapai angka Rp 815 milyar (sejak 1994, khusus 

                                                
3 RUTRK, op. cit.  hal. II-9 
4 Ibid. hal. II-5 
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wilayah Kotamadya) sehingga perkembangan menjadi kota 

internasional yang sangat perspektif di masa datang5. 

Surakarta sebagai pusat pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah 

bagian timur dan selatan (Pusat pertumbuhan wilayah IV) dan 

bersama kecamatan di sekitarnya membentuk wilayah perkotaan 

Surakarta mempunyai potensi sebagai pusat perkembangan ekonomi 

regional. Ditinjau dari perkembangan dan struktur pendapatan 

perkapita Surakarta sebesar Rp. 13.452.747; untuk tahun 2007 

meningkat dari tahun 2006 sebesar Rp. 12.466.812; menunjukkan 

perkembangan ekonomi yang cukup tinggi. 

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

dari tahun 1984 hingga 1992 menunjukkan adanya peningkatan tiap 

tahun rata-rata 6,44% lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan 

ekonomi nasional maupun Jawa Tengah6. Adapun sektor yang 

mendominasi dan mempunyai distribusi prosentase industri, 

perbankan, bangunan dan kontruksi serta pemerintahan dan hankam. 

 

Tabel IV.4. Dominasi Sektor Produk Domestik Regional Bruto 
(PRDB) Kotamadya Surakarta 1987-1992 

Sektor ekonomi 
Tahun 

1987 
(%) 

1988 
(%) 

1989 
(%) 

1990 
(%) 

1991 
(%) 

1992 
(%) 

Perdagangan 18,82 19,41 19,47 19,77 20,85 20,93 

Industri 15,86 16,69 16,86 16,82 16,68 16,53 

Perbankan dan Keuangan 10,40 10,53 10,89 13,37 15,08 15,42 

Bangunan dan Konstruksi 17,35 16,09 15,46 14,52 14,70 14,28 

Pemerintahan dan Hankam 16,30 14,83 16,07 14,80 12,60 12,48 

Pengangkutan 6,91 7,83 7,39 6,95 6,70 7,02 

Jasa-jasa 6,13 6,25 5,88 5,57 5,53 5,19 

Listrik, Gas, dan PDAM 2,24 2,41 2,53 2,95 2,95 3,00 

Pertanian 2,04 2,35 2,35 2,37 1,88 2,30 

                                                
5 Team Portal, 1996, Pengembangan kota Solo, Portal, Mahasiswa Teknik UNS, hal. 19 
6 Bapeda dan kantor Statistik Kotamadya Surakarta 
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Pertambangan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

                    Sumber : Bappeda dan Kantor Statistik Kotamadya Surakarta, 2008 

 

Dalam sektor pedagangan, sebagai kota yang merupakan pusat 

pengembangan wilayah se-Eks karesidanan, Surakarta mempunyai 

peranan yang besar dalam bidang perdagangan baik untuk 

kepentingan kodya sendiri maupun daerah sekitarnya. Peranan di sini 

menyangkut kemampuan Kota Surakarta dalam menyelenggarakan 

kegiatan perdagangan dengan berbagai faktor dan fasilitas 

pendukungnya. Adanya sarana dan prasarana pendukung berupa jalan 

591 km, pusat-pusat perdagangan yang menampung hasil produksi 

Kota Surakarta maupun daerah lain di sekitarnya serta fasilitas jasa 

komersial menunjukkan salah satu peranan tersebut. 

Pusat perdagangan yang terdapat di Surakarta meliputi fasilitas 

pertokoan, pasar skala kota dan supermarket. Sedangkan untuk  

fasilitas jasa komersial yang mendukung perkembangan perdagangan 

meliputi fasilitas akomodasi (hotel dan losmen), jasa keuangan 

(perbankan, asuransi dan finance) baik oleh pemerintah maupun 

swasta, perkantoran perdagangan serta sarana pendukung dryport, 

sebagai upaya kelancaran arus barang eksport import yang meliputi 

terminal peti kemas Jebres, pergudangan Kota Pedaringan dan 

bandara internasional Adi Sumarmo. 

Industri di  Kota Surakarta, terutama didukung oleh industri 

menengah dan kecil. Kedua jenis industri tersebut pada dasarnya 

sudah memiliki langganan baik di dalam maupun luar negeri. 

Perkembangan industri khususnya industri kecil  menunjukan trend 

yang sangat signifikan pada tahun 2002 sebagaimana digambarkan 

dalam tabel di bawah. 
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Tabel IV.5. Perkembangan Industri di Kota Surakarta 

Jenis Industri / 
Usaha 

Unit Usaha (Buah) Tenaga Kerja (Orang) 
2001 2002 Perubahan 

% 
2001 2002 Perubahan 

% 
Besar 2.00 - - 872.00 - - 

Menengah 67.00 69.00 2.99 19240.00 12953.00 0.10 

Kecil 843.00 856.00 1.54 20893.00 20893.00 4.24 

Non Formal 3613.00 3723.00 3.04 10803.00 11096.00 2.71 

       

Jenis Industri / 
Usaha 

Investasi (Milyard Rp) Produksi (Milyard Rp) 
2001 2002 Perubahan 

% 
2001 2002 Perubahan 

% 
Besar 2.60 - - 84.00 - - 

Menengah 80.40 80.80 0.50 1044.50 1141.50 9.29 

Kecil 48.70 50.50 3.70 4248.90 4269.70 0.49 

Non Formal 13.30 13.70 3.01 1512.00 1553.10 2.72 

Sumber : www.surakarta.go.id, 2005 

 

Dari tabel di atas terlihat, perkembangan industri kecil yang 

menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan, berkembang sangat luar biasa 

baik dalam ukuran jumlah unit usaha, nilai produksi, investasi maupun 

jumlah tenaga kerja yang terserap di Surakarta. 

Industri dan perdagangan tak dapat dilepaskan dari masalah 

perbankan. Di Surakarta terdapat banyak sekali bank-bank pemerintah 

dan swasta yang siap memacu pertumbuhan ekonomi. 

Adapun keberhasilan pembangunan ekonomi Kota Surakarta 

pada tahun 2002 ditunjukkan oleh perbandingan indikator makro 

ekonomi sebagai berikut : 

Tabel IV.6. Indikator Ekonomi Makro 

INDIKATOR 
TAHUN %  

NAIK / 
TURUN 2006 2007 

Pertumbuhan Ekonomi 
Laju Inflasi 
Pendapatan Perkapita 
Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) 

5,54 % 
6,18 % 
Rp. 12.466.812 
Rp. 6.394.202.990.000 
 
  

5,93 % 
3,28 % 
Rp. 13.452.747 
Rp. 6.884.188.150.000 
  

0,39 % 
2,9 % 
7,9 % 
7,6 % 

Sumber : www.surakarta.go.id, 2009 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

79 

 

IV - 

d. Perkembangan Potensi dan Fungsi Kota Surakarta 

Wilayah Kotamadya Dati II Surakarta merupakan kota yang 

dapat dikatakan sudah mapan, mempunyai banyak peranan dan fungsi 

yaitu sebagai kota pemerintahan, industri, pendidikan, olahraga, serta 

sosial-budaya seperti tabel berikut : 

 

Tabel IV.7. Fungsi dan Skala Pelayanan Kotamadya Surakarta 
No. Fungsi Kota Skala Pelayanan 

1 Pemerintahan Lokal, Regional 

2 Industri Lokal, Regional, Nasional 

3 Pendidikan Lokal, Regional, Nasional 

4 Pariwisata, Sosial dan budaya Lokal, Regional, Internasional 

5 Perdagangan Lokal, Regional, Internasional 

6 Olah raga Lokal, Regional, Nasional 

Sumber : Perda No 8 tahun 1993 tentang RUTRK, 1993 

 

e. Perkembangan Tata Ruang Kota 

Secara makro perkembangan tata ruang Kota Surakarta sebagai 

daerah transisi antara kegiatan perumahan dan kegiatan komersial dan 

fasilitas umum yang berkembang di dalam wilayah administrasi 

Kotamadya Surakarta. 

Di dalam wilayah Kotamadya Surakarta, pusat kota berkembang 

di sekitar kedua Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran, yang 

berkembang menjadi daerah perdagangan atau niaga, perkantoran, 

hiburan dan jasa. 

Beberapa daerah perumahan di daerah ini semakin tinggi 

intensitasnya sehingga menjadi kampung padat atau berubah 

fungsinya (tergeser) pada kegiatan komersial dan dunia usaha. Mereka 

mulai menggeser kegiatan perumahan yang ada di jalan-jalan utama 

dan daerah elite yang berkembang menjadi daerah komersial, niaga 

dan jasa. Sehingga untuk perumahan mulai tergeser posisinya ke arah 
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pinggiran Kota Surakarta. Kemudian pusat kota mulai dipadati 

kegiatan komersial dan dunia usaha. 

 

IV.2. Pengembangan Kota Surakarta 

1. Pengembangan Fisik Kota 

Kota Surakarta saat ini sedang dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengatur dan mengarahkan perkembangan kota yang tertuang dalam 

rencana kebijaksanaan pembangunan kota yang perumusannya terus 

disempurnakan sesuai perkembangan tuntutan dan kebutuhan masa depan 

mulai dari Rencana Induk Kota tahun 1973-1993, Rencana Umum Tata 

Ruang kota tahun 1993-2013, Rencana Bagian Wilayah Kota Tahun 

1986/1987-2003/2004, Rencana Terinci Ruang Kota dan Rencana 

Sektoral lainnya bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan kota yang 

bersih, sehat, rapi dan indah berwawasan jati diri dan lingkungan untuk 

mendukung fungsi Kotamadya Surakarta untuk masa 20 tahun 

mendatang, yaitu7 : 

1. Fungsi khusus guna pengembangan Trikrida Utama, yang 

diharapkan jadi jatidiri fungsi kota, yaitu pengembangan sektor-

sektor: Pariwisata, Budaya dan Olahraga. 

2. Fungsi umum, yaitu guna pengembangan sektor-sektor : Industri, 

Pendidikan dan Pusat Administrasi. 

3. Peran Kawasan adalah sebagai Pusat Kota Wilayah Perkotaan 

Surakarta, sedang peran secara makro, bersama-sama dengan 

kawasan perkotaan di sekitarnya tetap berperan sebagai pusat 

pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah bagian tenggara (Wilayah 

Pengembangan IV). 

Pertumbuhan dan perkembangan tata ruang Kota Surakarta 

didominasi oleh perkembangan yang ada di wilayah administrasi 

                                                
7 RUTRK, op. cit.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

81 

 

IV - 

Kotamadya Surakarta yang merupakan pusat kota dan inti dari kegiatan 

kota saat ini. Terbatasnya lahan wilayah Kotamadya Surakarta 

menyebabkan wilayah perkotaan berkembang ke wilayah adminstrasi 

tetangga, yakni wilayah Kabupaten Dati II Sukoharjo, Boyolali dan 

Karanganyar. Berdasar studi dan tim P3KT (Proyek Pembangunan 

Program Kota Terpadu), luas wilayah perkotaan Surakarta telah 

mencapai sekitar 11.000-12.000 Ha atau hampir 3 kali lipat yang 

meliputi seluruh wilayah Kotamadya Surakarta, sebagian Kabupaten Dati 

II Sukoharjo (Kecamatan Mojolaban, Grogol, Kartasura dan Baki), 

sebagian Kabupaten Dati II Karanganyar (Kecamatan Jaten, Colomadu, 

Gondangrejo dan Kebakkramat) dan sebagian Kabupaten Dati II Boyolali 

(Kecamatan Ngemplak). Sebagai kota yang menuju kota metropolitan, 

melalui kebijakan umum pengembangan kota, Surakarta diharapkan 

dapat berperan8 : 

1. Kota industri, yang berskala lokal-regional yang mampu 

berkembang sepadan dengan kota industri lainnya baik di Jawa 

Tengah, Pulau Jawa maupun di Indonesia serta dapat saling 

berhubungan dengan kota industri di luar Indonesia. 

2. Kota perdagangan, yang berskala lokal-regional-nasional-

internasional yang mampu berkembang sepadan dengan kota 

perdagangan lainnya baik di Jawa Tengah, Pulau Jawa, maupun 

di Indonesia serta saling dapat berhubungan dengan kota industri 

lain di luar Indonesia. 

3. Kota pariwisata dan budaya, yang berskala lokal-regional-

nasional-internasional yang mampu berkembang sepadan dengan 

kota pariwisata budaya lainnya baik di Jawa Tengah, Pulau Jawa, 

maupun di Indonesia serta saling dapat berhubungan dengan kota 

pariwisata budaya lain di luar Indonesia. 

                                                
8 Direktorat Tata Bangunan, Dirjen Cipta karya, Departemen Pekerjaan Umum, Laporan 
Penyusunan Rencana Penataan Banguan Kotamadya Surakarta Propinsi Daerah tingkat I Jawa 
Tengah 
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4. Kota pendidikan yang berskala lokal-regional-nasional yang 

mampu berkembang sepadan dengan kota pendidikan lainnya 

baik di Jawa Tengah, Pulau Jawa maupun di Indonesia. 

5. Kota fasilitas sosial, yang berskala lokal-regional-nasional agar 

mampu berkembang sepadan dengan kota lainnya di Jawa 

Tengah, Pulau Jawa, maupun di Indonesia. 

6. Kota pusat pemerintahan dan pengendalian pembangunan 

ekonomi sosial politik, bagi wilayahnya dan daerah pengaruhnya 

serta saling dapat berhubungan dan bekerja dengan kota lain di 

luar Indonesia. 

 

2. Pembagian Wilayah Pembangunan 

Merujuk Perda No 1 tahun 1989 Kotamadya Surakarta tentang Pola 

Dasar Pengembangan Dati II Surakarta dan Rencana Pembangunan Lima 

Tahun Daerah ke Lima Kotamadya Dati II Surakarta (SK Walikotamadya 

Surakarta No. 050/228/1/1989 tanggal 25-5-1989) bahwa wilayah 

Kotamadya Surakarta dibagi dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), 

yaitu : 

1. Wilayah Pengembangan Utara 

2. Wilayah Pengembangan Barat 

3. Wilayah Pengembangan Timur 

4. Wilayah Pengembangan Selatan 

Dengan memanfaatkan hasil Revisi Rencana Induk Kota (RIK) 

Kotamadaya Dati II Surakarta 1973-1993, merinci ke-empat Wilayah 

Pengembangan tersebut di atas yang dibagi dalam 10 Sub Wilayah 

Pembangunan (SWP), sebagai unit perencanaan dalam penyusunan 

RUTRK 1993-2013 karena dipandang/dipertimbangkan bahwa 

pembagian WP dan SWP telah diefektifkan oleh Pemda, maka 

pembagian wilayah tersebut masih bisa digunakan untuk rencana 

pembagian satuan wilayah pembangunan dan pelayanan RUTRK tahun 

1993-2013. 
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Pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP) tersebut adalah: 

1. SWP I dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Pucangsawit, 

meliputi 6 kelurahan (Pucangsawit, Jagalan, Gandekan, Sangkrah, 

Sewu dan Semanggi) seluas 487,52 hektar. 

2. SWP II dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Kampung Baru, 

meliputi 12 kelurahan (Kampung Baru, Kepatihan Kulon, Kepatihan 

Wetan, Purwodiningratan, Gilingan, Kestalan, Keprabon, Ketelan, 

Timuran, Punggawan, Stabelan dan Sudiroprajan) seluas 430,90 

hektar. 

3. SWP III dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Gajahan, meliputi 

12 kelurahan (Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan, 

Jayengan, Kemlayan, Pasar Kliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti, 

Kedung Lumbu dan Joyosuran) seluas 494,31 hektar. 

4. SWP IV dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sriwedari, 

meliputi 8 kelurahan (Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, 

Sriwedari, Purwosari, Manahan dan Mangkubumen) seluas 549,40 

hektar. 

5. SWP V dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sondakan, meliputi 

3 kelurahan (Pajang, Laweyan dan Sondakan) seluas 258,50 hektar. 

6. SWP VI dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Jajar, meliputi 3 

kelurahan (Karang Asem, Jajar dan Kerten) seluas 327,60 hektar. 

7. SWP VII dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Sumber, meliputi 

2 kelurahan (Sumber dan Banyuanyar) seluas 258,30 hektar. 

8. SWP VIII dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Jebres, meliputi 

2 kelurahan (Jebres dan Tegalharjo) seluas 349,50 hektar. 

9. SWP IX dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Kadipiro, meliputi 

2 kelurahan (Kadipiro dan Nusukan) seluas 715,10 hektar. 

10. SWP X dengan pusat pertumbuhan di Kelurahan Mojosongo, 

meliputi 1 kelurahan (Mojosongo) seluas 532,90 hektar. 
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                    Gambar IV.1. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan Surakarta 

                     (Sumber : RUTRK Kodya Surakarta 1993-2013, 1993) 

 

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota dalam rangka pelaksanaan 

program pengendalian pembangunan kota dalam usaha jangka panjang 

dan menengah untuk masing-masing Sub Wilayah Pembangunan 

dituangkan dalam Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Selanjutnya 

dari 10 RBWK yang ada, penjelasan lebih teknis yang menggambarkan 

struktur tata ruang kota dalam bentuk rencana geometris dengan tingkat 

kedalaman materi yang cukup rinci tersusun dalam Rencana Terinci 

Ruang Kota (RTRK). 

 

3. Pemanfaatan Ruang kota 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang dimaksud dengan 
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pemanfaatan ruang kota adalah mencakup arahan pemanfaatan ruang 

yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk 

kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder, dalam hal ini mencakup 

materi yang berupa pengaturan lokasi dan luas lahan yang dirinci untuk 

setiap SWP dalam Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). 

Dasar dan arah pemanfaatan ruang di wilayah Kotamadya Dati II 

Surakarta dipertimbangkan atas kenyataan fisik, sosial, ekonomi dan 

budaya masyarakat dan kotanya, agar dicapai suatu perimbangan 

penggunaan ruang yang efisien, harmonis dan wajar. Secara lebih 

konkrit, konsep rencana pemanfaatan ruang kota akan disusun dengan 

mempertimbangkan potensi setiap lokasi (SWP) terhadap kegiatan yang 

ada sekarang mengingat : 

1. Ketersediaan lahan kota 

2. Keterkaitan antar kegiatan 

3. Sifat fleksibilitas suatu kegiatan 

4. Peranan dan fungsi kawasan tersebut terhadap kota 

5. Karakteristik budaya masyarakat 

6. Peningalan budaya dan sejarah kota 

Adapun kegiatan-kegiatan yang disediakan ruangnya di dalam 

wilayah Kotamadya Dati II Surakarta mengacu pada pengembangan 

fungsi-fungsi Kotamadya Surakarta di masa mendatang (2013), yakni 

sebagai berikut : 

a. Penyediaan areal pusat pariwisata 

b. Penyediaan areal pusat pengembangan kebudayaan 

c. Penyediaan areal olah raga 

d. Penyediaan areal relokasi industri 

e. Penyediaan areal perluasan dan pembangunan pendidikan 

f. Penyediaan areal pusat perdagangan, pertokoan dan perbelanjaan 

g. Penyediaan areal pusat perkantoran / pusat administrasi 

h. Penyediaan areal lingkungan perumahan 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

86 

 

IV - 

Tabel IV.8. Potensi Lokasi dalam Penyediaan Ruang untuk Fungsi Kota 

SWP 
Pari 
wisa 

ta 

Kebu
daya 
an 

Olah 
raga 

Indus
tri 

Pendi
dikan 

Perda
gang 

an 

Pst 
adm/
ktr 

Peru
mah 
an 

Lokasi Aktivitas/Fungsi 
Kota 

I    X     Pucangsawit 
II X X    X X  Mangkunegaraan, 

Balaikota, Kaw. 
Komersial 

III X X    X   Keraton, Kaw. 
Komersial 

IV X  X      Sriwedari, Balekambang, 
Manahan 

V    X     Sondakan, Laweyan 
VI       X X Jajar 

VII        X Sumber, Banyuanyar 
VIII X    X X   Taman Jurug, UNS, 

Kaw. Komersial 
IX    X X    Kadipiro 
X        X Mojosongo 

Sumber : RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013, 2008 

Suatu aktivitas (fungsi) kota dikatakan dominan apabila 

penggunaan ruangnya menempati areal sekitar 40% - 60% di suatu SWP, 

sedang sisanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak 

bertentangan sesuai dengan norma-norma perencanaan. Dari hasil 

evaluasi terhadap kondisi eksisting diketahui dominasi pemanfaatan 

ruang seperti tampak pada tabel berikut : 

Tabel IV.9. Dominasi Pemanfaatan Ruang oleh Kegiatan Kota 

SWP 

KEGIATAN KOTA (%) 
Jumlah 

(%) 
Pari 

Wisa 
ta 

Kebu
daya 
an 

Olah 
raga 

Indus
tri 

Pendi
dikan 

Perda
gang 
an 

Pst 
Adm/
Ktr 

Peru
mah 
an 

I    20  10  70 100 

II 10 5   5 10 10 60 100 

III 15 15    25  45 100 

IV 5  15  5 10  65 100 

V    15 5 10  70 100 

VI    5 10 5 5 75 100 

VII    5  5  90 100 

VIII 10  5 10 25 5  55 100 

IX    15 5 5  75 100 

X    5  5  90 100 

Sumber : RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013, 2008 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

87 

 

IV - 

Upaya pemanfaatan ruang Kotamadya Surakarta dalam 

pelaksanaan diharapkan pada beberapa permasalahan pertumbuhan fisik 

yang tidak terkendali, yaitu : 

1. Terjadinya perkembangan fisik beberapa kawasan fungsional di 

luar rencana penataan ruang yang ditetapkan. 

2. Tumbuhnya beberapa kawasan sektor strategis yang perlu 

diantisipasi penataan ruang untuk mengarahkan 

perkembangannya. 

3. Tumbuhnya beberapa kegiatan pemukiman dan industri di sekitar 

pinggiran kota yang membebani pusat kota dalam pelayanannya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Gambar IV.2. Potensi SWP untuk Perkantoran 
                             (Sumber : RUTRK Kodya Surakarta 1993-2013, 2008) 

 

Untuk itu dengan pengembangan aspek-aspek manajemen 

perkotaan yang dirumuskan dalam pola pikir konsep tata ruang kota, 

dilakukan upaya penataan akibat perubahan ruang Kotamadya Surakarta 

dan diarahkan untuk mencapai sasaran fisik, sebagai berikut: 
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1. Teratasinya pertumbuhan beberapa kegiatan secara sporadis, di 

kawasan yang tidak direncanakan untuk perkembangannya. 

2. Terciptanya kawasan wisata, budaya, dan kualitas obyek serta 

seni budaya yang mendukung fungsi utama kota. 

3. Terciptanya kawasan perdagangan dan industri yang menunjang 

potensi wisata, budaya dan pusat pelayanan daerah. 

4. Terbentuknya pola prasarana kota yang sesuai dan efisien dalam 

menunjang perkembangan Kota Surakarta. 

Selanjutnya dengan melihat plotting rencana pemanfaatan ruang 

kota untuk tahun 1993-2013 dapat diketahui akan kebutuhan lahan untuk 

masa mendatang. 

Mengingat faktor keterbatasan lahan, rencana pemanfaatan ruang 

kota di sini lebih mengarah pada adanya intensifikasi penggunaan lahan, 

seperti misalnya vertikalisasi fisik binaan di pusat kota. Khusus untuk 

fungsi permukiman, penggunaannya juga secara intensifikasi diantaranya 

dengan mengembangkan pembangunan rumah-rumah susun di dalam 

kota (internal of the city). Sedangkan untuk kawasan-kawasan di luar 

pusat kota (eksternal) bisa dibangun rumah-rumah sederhana yang dapat 

dijangkau rakyat banyak sesuai dengan daya beli mereka. 

 

Tabel IV.10. Rencana Penggunaan Ruang Kota 
PENGGUNAAN RUANG 

KOTA 
TAHUN 1990 RUTRK 1993-2013 

Ha % Ha % 
Wisata - Budaya 94,75 2,15 99,09 2,25 

Olah raga 78,27 1,78 79,27 1,80 

Jasa wisata 18,41 0,41 55,05 1,25 

Perdagangan 139,94 3,17 264,24 6,00 

Perkantoran Komersial 13,88 0,31 44,04 1,00 

Perkantoran Pemerintah 76,36 1,73 77,07 1,75 

Pendidikan 251,92 5,72 253,23 5,75 

Fasilitas Sosial 83,27 1,89 121,11 2,75 

Fasilitas Transportasi 41,50 0,94 44,04 1,00 

Industri 85,34 1,94 85,88 2,00 
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Perumahan 2.531,25 57,48 2.642,44 60,00 

Ruang terbuka 380,79 8,65 22,02 0,50 

Fasilitas Khusus 8,40 0,19 11,01 0,25 

Lain-lain (jalan, sungai dsb) 599,99 1,64 605,58 13,70 

JUMLAH 4.404,07 100,00 4.404,07 100,00 

Sumber : RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013, 1993 

 

4. Penataan Lingkungan dan Bangunan 

Penataan lingkungan dan bangunan suatu lahan atau daerah yang 

direncanakan meliputi penataan kepadatan bangunan, penataan 

ketinggian bangunan dan penataan perpetaan bangunan. Adapun 

parameter yang digunakan dalam penataan berupa jenis peruntukkan dan 

nilai batasan intensitas bangunan sebagai kendala ruang pada daerah 

perencanaan yang menyatakan ambang maksimum luas lantai yang 

diperkenankan dalam daerah perencanaan. 

Tinggi atau jarak antar lantai sekurang-kurangnya 3 meter dan 

sebesar-besarnya 6 meter. Pemilik bangunan harus menyediakan ruang 

terbuka yang dapat menyerap air sekurang-kurangnya 30 % dari bagian 

persil yang tidak tertutup bangunan9. 

Untuk rencana kepadatan bangunan materi yang akan diatur adalah 

perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-

bangunan dalam tiap-tiap peruntukan dibanding luas petak peruntukan 

(ALD) pada jalan-jalan utama tiap-tiap SWP di Kotamadya Surakarta. 

a. Kawasan peruntukan dengan Angka Lantai Dasar (ALD) tinggi 

(lebih dari 75%), diperuntukkan bagi bangunan rendah 

(maksimum 4 lantai) untuk fungsi pertokoan (termasuk rumah 

toko), bangunan komersial pinggir jalan di kawasan perdagangan. 

b. Kawasan peruntukan dengan ALD sedang (50% sampai 75%) 

diperuntukkan bagi bangunan sedang (maksimum 8 lantai) untuk 

bangunan perkantoran, komersial atau bangunan rendah dengan 

                                                
9 Perda Kotamadya Dati II Surakarta no 6 tahun 1991 tentang Bangunan Bertingkat di Kotamadya 
Dati II Surakarta 
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penggunaan perumahan atau bangunan dengan sistem bangunan 

tunggal atau blok. 

c. Kawasan peruntukkan dengan ALD rendah (20% sampai 50%) 

diperuntukkan bangunan tinggi (minimal 9 lantai) untuk 

bangunan perkantoran dan komersial atau bangunan rendah untuk 

penggunaan industri.  

Untuk penataan bangunan bertingkat banyak di wilayah 

Kotamadya Surakarta telah ditetapkan beberapa kawasan dengan tingkat 

kepotensian tertentu yang penilaiannya didasarkan atas faktor : harga 

tanah, lebar jalan, penggunaan tanah, keberadaan bangunan kuno, 

kepadatan bangunan, kecenderungan (intensitas bangunan) serta jalur 

pesawat terbang. Maka kawasan potensial untuk bangunan bertingkat 

banyak di Kotamadya Surakarta, sebagai berikut :  

1. Sangat potensial 

Kawasan yang sangat potensial untuk bangunan bertingkat 

banyak adalah kawasan sepanjang Jalan Slamet Riyadi, Urip 

Sumoharjo, Sudirman, Yos Sudarso, Gatot Subroto dan dr. 

Rajiman (Coyudan). 

2. Potensial 

Yang termasuk dalam kawasan potensial adalah kawasan 

sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kapten Mulyadi, Gajah Mada, 

Sutan Syahrir, S. Parman, Brigjen Sudiarto, Veteran, 

Honggowongso, dan Kolonel Sutarto. 

3. Cukup potensial 

Meliputi kawasan sepanjang Jalan R.M. Said, Ahmad Dahlan, 

Juanda, Teuku Umar, Ronggowarsito, Kartini, Monginsidi, dr. 

Rajiman (Laweyan), Adi Sucipto, dr. Muwardi, dan Brigjen 

Katamso. 

4. Kurang potensial 

Kawasan yang kurang potensial untuk bangunan bertingkat 

banyak adalah kawasan sepanjang Jalan Kyai Mojo, 
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Cokroaminoto, Suryo, Yosodipuro, Bhayangkara, Perintis 

Kemerdekaan, dr. Wahidin, Hassanuddin, MT. Haryono, Ir. 

Sutami dan Kolonel Sugiyono. 

5. Tidak potensial 

Sedangkan yang termasuk kawasan yang tidak potensial untuk 

bangunan bertingkat antara lain kawasan sepanjang Jalan dr. 

Cipto Mangunkusumo, Sugiyopranoto, Prof. dr. Suharso, Letjen 

Suprapto, Mangunsarkoro, Adi Sumarmo, dan Ki hajar 

Dewantoro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV.3. Potensi Jalan untuk Bangunan Bertingkat 
(Sumber : RUTRK Kodya Surakarta 1993-2013, 2008) 

 

Adapun jumlah lantai ketinggian bangunan maksimum pada jalan 

utama di tiap SWP di Kotamadya Surakarta adalah10 : 

                                                
10 Perda Kotamadya Dati II Surakarta no 8 Tahun 1993 Tentang RUTRK Kodya Dati II Surakarta 
1993-2013 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

92 

 

IV - 

1. Kawasan peruntukkan ketinggian bangunan sangat rendah yaitu 

blok dengan bangunan maksimum 2 lantai, dengan tinggi puncak 

bangunan dari lantai dasar maksimum 12 m dengan Angka Luas 

Lantai (ALL) maksimum 2  Angka Lantai Dasar (ALD). 

2. Kawasan peruntukkan ketinggian bangunan rendah yaitu blok 

dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai, dengan tinggi 

puncak bangunan dari lantai dasar minimum 12 m dan maksimum 

24 m dengan ALL minimum 3  ALD dan maksimum 4  ALD. 

3. Kawasan peruntukkan ketingggian bangunan sedang yaitu blok 

dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai, dengan tinggi 

puncak bangunan dari lantai dasar minimum 24 m dan maksimum 

40 m dengan ALL minimum 5  ALD dan maksimum 8  ALD. 

4. Kawasan peruntukkan ketinggian bangunan tinggi yaitu blok 

dengan bangunan bertingkat 9 lantai, dengan tinggi puncak 

bangunan dari lantai dasar minimum 40 m dan maksimum 84 m 

dengan ALL minimum 9  ALD dan maksimum 20  ALD. 

 

Sedangkan kebijaksanaan penataan bangunan pada jalan-jalan 

utama di tiap SWP di Kotamadya Surakarta: 

1. Kawasan peruntukkan dan penggal jalan dengan petak 5000 m2 

atau lebih untuk bangunan tinggi (minimum 9 lantai, maksimum 

20 lantai). 

2. Kawasan peruntukkan dan penggal jalan dengan petak antara 

2.500 m2 - 5.000 m2 untuk bangunan bertingkat sedang (minimum 

5 lantai, maksimum 9 lantai). 

3. Kawasan peruntukkan dan penggal jalan dengan petak antara 

1.000 m2 - 2.500 m2 untuk bangunan bertingkat rendah (minimum 

2 lantai, maksimum 5 lantai). 

4. Kawasan peruntukkan dan penggal jalan dengan petak kurang 

dari 1.000 m2 untuk bangunan sangat rendah (maksimum 2 

lantai). 
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IV.3. Kota Surakarta Sebagai Lokasi Rental Office 

Untuk Kotamadya Surakarta yang berfungsi sebagai kota budaya, 

perdagangan dan industri yang berkembang, menunjukkan gejala-gejala 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sejak tahun 2001-2007 

pertumbuhan ekonomi Surakarta berlangsung cepat dan selalu meningkat 

yaitu 3,93%. Tingkat itu bertambah cepat menjadi 5,54% untuk tahun 2006 

dan tahun 2007 meningkat menjadi 5,93%11. Investasi yang telah mencapai 

angka Rp 815 milyar (sejak 1994, khusus wilayah Kotamadya) sehingga 

Surakarta dapat berkembang menjadi kota internasional yang sangat 

perspektif di masa datang12. 

Peningkatan kebutuhan perkantoran komersial juga terlihat dari tabel 

4.9, bahwa pada tahun 1990 lahan yang digunakan untuk perkantoran 

komersial 13,88 ha atau 0,31% dari luas total seluruh Surakarta, pada 

RUTRK 1993-2013 jumlah tersebut meningkat menjadi 44,04 ha atau 1,00 

% dari luas total seluruh Surakarta. 

Perkembangan penduduk rata-rata Kotamadya Surakarta minimum 

0,77% dan maksimum 1,19% pertahun. Dengan demikian diperkirakan 

jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari baik siang 

maupun malam hari di Kota Surakarta diperkirakan antara 700-800 ribu jiwa 

pada saat sekarang atau sekitar 1,4-1,6 juta jiwa pada 20 tahun yang akan 

datang13. 

Melihat data-data perkembangan maupun potensi perekonomian, 

pelaku ekonomi dan peningkatan kebutuhan akan perkantoran komersial 

yang ada disamping memperhatikan kebijakan perkembangan fisik kota dan 

prediksi ke depan Kotamadya Surakarta, sehingga di Kota Surakarta perlu 

dan layak dibangun sebuah rental office. 

 

 

                                                
11 Kantor Dinas Statistik Kotamadya Dati II Surakarta  
12 Team Portal, 1996, Pengembangan kota Solo, Portal, Mahasiswa Teknik UNS  hal, 19 
13 RUTRK, op. cit. Hal, II 
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IV.4. Rental Office di Surakarta 

Perkantoran yang di Kotamadya Surakarta sebagian besar berada di 

daerah Keraton dan Kawasan Sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Daerah 

keraton merupakan kawasan yang sebagian besar untuk perkantoran milik 

pemerintah. Sedangkan kawasan sepanjang Jalan Slamet Riyadi sebagian 

besar digunakan untuk kawasan perkantoran milik swasta atau komersial. 

Sebagian kecil perkantoran milik pemerintah dan komersial berada di Jalan 

A Yani. Keterbatasan lahan di Kotamadya Surakarta memaksa 

pembangunan gedung ke arah vertikal, agar dapat menghemat lahan. 

Sehingga beberapa instansi baik milik pemerintah maupun swasta akan 

kesulitan jika akan membangun gedung perkantoran sendiri, sehingga rental 

office menjadi alternatif jalan keluarnya. 

Rental office yang dibangun merupakan sebuah speculative office 

building. Keberhasilan pembangunan rental office jenis ini dilihat dari 

tingkat penghunian atau berapa besar pemilik/penyokong dan menerima 

pendapatan dari hasil sewa bangunan. Rancangannya harus dapat memenuhi 

kebutuhan pasar yang masing-masing bergerak dalam bidang usaha yang 

berlainan sehingga mempunyai tuntutan yang berlainan. 

Rental office tersebut direncanakan berfungsi majemuk, bangunan 

perkantoran selain mewadahi kegiatan perkantoran juga mewadahi/terdapat 

kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan perkantoran. Kegiatan-kegiatan lain 

tersebut dapat berupa perdagangan, jasa pelayanan, perbankan dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut saling mendukung. Fasilitas-fasilitas 

pendukung yang lengkap dan memperlancar kegiatan ekonomi.  

Sedangkan sistem penyewa yang digunakan adalah Multiple Tenancy 

Floor. Setiap lantai yang disewakan dipakai oleh dua atau lebih penyewa. 

Perhitungan lantai yang disewakan merupakan luas area kotor dikurangi: 

a. Elevator umum dan ruangan mesin elevator. 

b. Tangga umum. 

c. Cerobong pemanasan dan halamannya. 
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d. Telepon induk dan panel listrik kecuali bila termasuk disewa oleh 

penyewa atau terdapat instalasi khusus. 

e. Koridor utama. 

Rental office yang direncanakan dimungkinkan dapat menampung 

instansi milik swasta sebagai sasaran utamanya. Instansi milik swasta bisa 

berasal dari lokal Kota Surakarta sendiri maupun dari luar kota dan negara 

lain yang ingin membuka kantor cabang di Kota Surakarta. Instansi milik 

swasta yang menjadi penyewa dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu : 

a.  Kantor perdagangan : terdiri dari kantor bagian perwakilan usaha 

perdagangan maupun industri baik sedang maupun besar, bisa 

berasal dari perwakilan PT, CV ataupun perusahaan milik 

perseorangan. 

b.  Kantor bank-bank : terdiri dari kantor bank swasta maupun BPR 

baik sedang maupun besar yang ingin membuka perwakilannya 

dalam kantor sewa sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan 

transaksi dalam bangunan multi fungsi tersebut. 

c. Kantor jasa / konsultan : dapat berupa biro konsultan hukum, biro 

konsultan arsitek maupun biro konsultan yang mengurusi 

mengenai kelengkapan bangunan dan utilitas 

 

 

BAB V 

ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 
 

V.1. Kriteria Analisis Pemilihan Site 

Kriteria-kriteria yang dijadikan pedoman untuk menganalisa 

pemilihan site berdasarkan dua hal utama yaitu : 

1. Site terletak di SWP (Sub Wilayah Pembangunan) yang sudah 

ditentukan dalam RUTRK Surakarta untuk kawasan perkantoran, 
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baik perkantoran pemerintah maupun swasta yaitu SWP II dan 

SWP VI. 

2. Site berada di kawasan potensial untuk bangunan bertingkat 

banyak di Kotamadya Surakarta, sesuai dengan bangunan rental 

office, sebagai bangunan tinggi. 

3. Sebuah rental office harus mempunyai nilai komersial tinggi 

karena tujuan rental office adalah keuntungan finansial. Site 

memiliki nilai potensi komersial yang tinggi karena berada di 

jalur transportasi utama dan berada di kawasan perkantoran 

maupun hotel. 

4. Tersedianya jaringan utilitas kota yang meliputi jaringan listrik, 

telepon, air bersih dan jaringan sanitasi (riol kota). Jaringan 

utilitas merupakan hal yang vital bagi sebuah rental office. Tanpa 

jaringan utilitas yang memadai maka rental office tidak akan 

mempunyai nilai komersial. 

5. Jalur transportasi, lokasi harus berada di jalur utama lalu lintas 

yang dilalui angkutan kota serta bus antar kota dan antar propinsi. 

Ataupun mudah diakses melalui Stasiun Kereta Api dan Bandara 

Adi Sumarmo. Sehingga memudahkan klien dan karyawan dari 

luar kota. 

6. Pencapaian ke rental office harus mudah, baik diakses dengan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Hal tersebut akan 

mempermudah para klien jika akan melakukan transaksi dengan 

perusahaan yang menyewa rental office.  

7. Fasilitas publik, lokasi rencana rental office diupayakan berada 

dekat dengan fasilitas publik seperti hotel, rumah sakit, pusat 

perbelanjaan, serta dekat dengan pusat perekonomian solo yang 

berada di Jalan Slamet Riyadi. 

 

Selain pertimbangan di atas pemilihan site juga berdasarkan di 

Surakarta belum adanya komplek perkantoran seperti CBD atau superblok 
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di Jakarta yang memiliki fasilitas yang lengkap sehingga rental office ini 

harus mampu menyediakan fasilitas sendiri, selain itu rental office ini 

diharapkan dapat menjadi pelopor untuk membuat sebuah superblok di 

Solo. 

Dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, terdapat beberapa 

alternatif lokasi site yang sesuai sebagai site Rental Office di Surakarta. 

Beberapa alternatif lokasi tersebut antara lain :  

a. Alternatif 1 (Jalan Slamet Riyadi) 

 Lokasi merupakan lahan bekas gedung BHS. 

 Luas tapak : 3241 m2 

 Lokasi termasuk ke dalam SWP II yang peruntukkannya 

merupakan kawasan perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. 

 Lokasi strtegis, karena berada di pusat kota Surakarta. 

 Terletak pada kawasan bisnis kota Surakarta. 

 Memiliki kemudahan akses dari fasilitas public seperti Pusat Grosir 

Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC), Bank, serta dekat dengan 

kawasan bisnis Jalan Slamet Riyadi. 

 Lingkungan terdiri dari Bank (BRI, Danamon, BI, BNI), Pusat 

pertokoan (PGS, BTC), Kantor Pos, dan pemukiman penduduk. 

 

b. Alternatif 2 (Jalan Ahmad Yani) 

 Lokasi merupakan lahan bekas rumah yang terbengkalai. 

 Luas tapak : 4402 m2 

 Lokasi termasuk ke dalam SWP VI yang peruntukkannya 

merupakan kawasan perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. 

 Lokasi strategis, karena jalan A. Yani dilewati angkutan kota dan 

bus antar kota-antar propinsi, selain itu juga dekat dengan Stasiun 

Purwosari 

 Pencapaian dari Bandara Adi Sumarmo sangat baik, hanya 

melewati Jalan Adi Sucipto. 
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 Memiliki kemudahan akses dari fasilitas publik seperti Solo 

Square, The Sunan Hotel, Rumah Sakit Panti Waluyo serta dekat 

dengan kawasan bisnis di Jalan Slamet Riyadi.  

 Lingkungan terdiri dari Hotel, pemukiman penduduk, R.S. Panti 

Waluyo, Sekolah Dasar dan Solo Square. 

 

Dari alternatif-alternatif lokasi site di atas akan ditentukan lokasi site 

terpilih berdasarkan jumlah nilai tertinggi yang dihasilkan dari tabel 1. di 

bawah ini. 

 
                                                         
Tabel 
V.1. 
Penila
ian 
Altern
atif 
Lokas
i Site 

                     
(Slaka 
Penila
ian 1-

3) 
                  

(Sum
ber : 

Analis
is 

Penuli
s, 

2009) 
 

Keterangan : Skala Penilaian :1 = kurang 

               2 = tinggi 

                3 = sangat tinggi 

Output : 

Dari analisis di atas, lokasi site yang paling sesuai untuk Rental Office 

di Surakarta adalah pada alternatif 2, yaitu di Jln. Ahmad Yani. 

 

 

Kriteria Alternatif 

1 2 
Kemudahan pencapaian dari lingkungan 3 3 

Keberadaan jalur angkutan umum 2 3 

Dekat dengan kawasan perkantoran yang lain  3 2 

Keberadaan sarana transportasi (stasiun, terminal, bandara.) 1 3 

Memiliki nilai ekspos lahan tinggi 3 3 

Terletak pada tata guna lahan perkantoran 3 2 

Terdapat sarana dan prasarana yang menunjang 3 3 

Potensi alami site 3 3 

Sarana akomodasi (hotel) 3 3 

Luasan tapak 2 3 

Jumlah 26 28 

Jalur ke Bandara 
Adi Sumarmo 

Jalur Bus antar 
kota & propinsi 
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Gambar V.1. Analisa Linkage Kawasan 

(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 

V.2.  Analisa dan Konsep Site 

1. Analisa Eksisting Site 

1. Lokasi tapak di kawasan Jalan A Yani dengan menggunakan lahan 

bekas rumah yang terbengkalai. 

2. Batas tapak : 

a. sebelah utara  =  Jalan A. Yani 

b. sebelah selatan =  jalan lingkungan 

c. sebelah barat  =  jalan lingkungan 

d. sebelah timur = jalan lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Quality 

Gelora Manahan 

Solo Square & 
Pemberhentian bus 
Kerten Stasiun Kereta 

Api Purwosari 

Jalan Slamet Riyadi, 
Pusat Perekonomian  

Site 

RS Panti 
WAluyo  

Gambar V.2. The Sunan Hotel dan Jl. Ahmad Yani 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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3. Luas tapak : 4402 m2 

4. Topografi relatif datar 

5. Tinggi bangunan = maksimal 8 lantai atau 40 m  

6. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 60 % = 2.641,2 m2 

7. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = minimal 5 maksimal 8 

8. Angka Ruang Parkir (ARP) = 20% - 30% = 880,4 - 1320,6 m2 

9. Koefisien Daerah Hijau (KDH) = 5% - 20% = 880,4 m2 

10. Garis Sempadan Bangunan (GSB) = 7,5 m 

Gambar V.3. Jalan lingkungan dan Sekolah Dasar 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 

Gambar V.4.  Jalan lingkungan dan Pemukiman 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 

Gambar V.5.  Jalan lingkungan dan Pemukiman 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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Gambar V.6. Kondisi Eksisting 
(Sumber : RUTRK Kodya Surakarta 1993-2013, 1993) 

 

2. Pencapaian 

a. Dasar pertimbangan : 

1. Lalu lintas Sekitar tapak yang cukup ramai di Jalan A Yani 

2. Arus masuk dan keluar site 

3. Persimpangan-persimpangan jalan di sekitar site 

b. Kriteria : 

1. Kemudahan pencapaian baik kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi  

2. Kelancaran sirkulasi baik kendaraan masuk dan kendaraan 

keluar terus dipisah sehingga tidak terjadi cross. 

3. Keamanan sirkulasi 

c. Analisa : 

1. Pintu masuk dan pintu keluar dibedakan agar pencapaian ke 

dalam site mudah dan tidak membingungkan. 

2. Pintu masuk dan pintu keluar berada di Jalan A Yani namun 

diletakkan terpisah untuk menghindari cross. Karena Jalan A 
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Yani merupakan jalur utama yang dapat dicapai dari berbagai 

arah.  

3. Pintu masuk site berjarak minimal 10 m dari persimpangan 

jalan untuk menghindari cross dengan kendaraan yang akan 

berbelok karena jalan A Yani cukup ramai. 

 

 

3. Sirkulasi dan Parkir 

a. Dasar Pertimbangan : 

1. Sirkulasi di luar site dan sekitarnya. 

2. Sirkulasi di dalam site 

3. Kemudahan dan aksesibilitas sirkulasi. 

4. Letak pintu masuk dan keluar 

5. Zonifikasi 

b. Kriteria : 

1. Arah jalur sirkulasi yang jelas dan tidak membingungkan. 

2. Kelancaran arus sirkulasi. 

3. Pemisahan jalur sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan bermotor 

Pintu berjarak 
minimal 10 m dari 
persimpangan jalan 

Keluar 

Masuk 

Persimpangan = 
ramai 

Jalur lalu lintas 
cukup ramai 

Persimpangan = 
ramai 

Gambar V.7. Pencapaian ke dalam Site 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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4. Pola sirkulasi dan perletakkan parkir efektif terhadap 

pencapaian. 

5. Tidak terjadi crossing antara sirkulasi masuk dan sirkulasi 

keluar. 

6. Area parkir tidak menganggu sirkulasi 

c. Analisa : 

1. Jalur sirkulasi dibuat linier satu arah agar tidak 

membingungkan. 

2. Pemberian rambu-rambu sebagai penunjuk sirkulasi. 

3. Sirkulasi kendaraan bermotor dan sirkulasi pejalan kaki dibuat 

terpisah, untuk sirkulasi pejalan kaki dibuat dekat dengan jalan. 

4. Area parkir diletakkan di zone yang tidak mengganggu 

sirkulasi yaitu basement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Jalur kendaraan 
satu arah 

Jalur pedestrian 

Drop off 
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4. Orientasi 

a. Dasar Pertimbangan : 

1. Rotasi matahari dari timur ke barat 

2. Keadaan sekitar site. 

3. Jalur sirkulasi atau point yang banyak dilalui orang-orang. 

4. Arah pencapaian dari pintu masuk. 

5. Objek yang menarik yaitu Hotel Quality 

b. Kriteria : 

1. Orientasi bangunan ke arah utara atau selatan untuk 

mengurangi panas matahari. 

2. Orientasi bangunan ke arah poin-poin yang potensial banyak 

orang beraktivitas. 

3. Orientasi bangunan ke arah pintu masuk site. 

c. Analisa : 

1. Orientasi bangunan ke arah Jalan A Yani yang banyak dilalui 

kendaraan bermotor dan banyak aktivitasnya. 

2. Orientasi bangunan ke arah pintu masuk site yang terletak di 

Jalan A Yani. 

3. Orientasi ke arah Hotel Quality 

 

Jalur kendaraan keluar 
parkir basement 

Jalur kendaraan masuk 
parkir basement 

Jalur 
kendaraan 

service 

Gambar V.8. Sirkulasi dan Parkir 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 

 

Poin kurang baik 
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5. Iklim 

a. Dasar pertimbangan : 

1. Lokasi Solo antara 11045’15” sampai dengan 11045’35” BT 

dan 736’00” sampai dengan 756’00” LS 

2. Suhu udara minimal 21,6 C maksimal 32,4 C 

3. Kelembaban udara berkisar antara 71% sampai dengan 87% 

4. Pergerakan matahari berdasarkan titik balik utara dan selatan 

b. Kriteria : 

1. Suhu yang nyaman di dalam ruangan 22,8C – 25,8C 

2. Perlindungan terhadap sinar matahari 

3. Orientasi bangunan 

c. Analisa : 

+ + + + 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+  

+ + 

Orientasi utama ke 
arah pintu masuk 
Jalan  A Yani dan 

Hotel Quality 

Poin yang baik yang 
dijadikan orientasi 

Poin yang baik 
Jalan A Yani 

Poin kurang baik Poin yang baik pintu 
masuk & keluar 

Gambar V.9. Orientasi Site 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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1. Iklim di Indonesia umumnya dan Solo khususnya adalah panas 

lembab, sehingga kenyamanan termal di dalam ruangan sangat 

penting. 

2. Orientasi bangunan sebaiknya ke arah utara-selatan untuk 

mengurangi radiasi panas matahari.  

3. Untuk menghindari radiasi panas sinar matahari secara 

langsung dapat menggunakan shading, baik horizontal shading 

device maupun vertikal shading device. 

4. Mengurangi bukaan dinding pada arah barat dan timur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sinar matahari pada 
sudut 45 

Horizontal Shading Device 
memberikan perlindungan terhadap 
radiasi matahari dari atas (min 45) 

sore 

siang 

pagi 

Radiasi matahari tidak begitu 
mengganggu karena berada di 

atas bangunan 

Radiasi panas tinggi, menyilaukan, 
pada bagian ini berupa tembok 

masif, sedikit bukaan 

Radiasi tidak begitu besar, 
agak menyilaukan, perlu 
shading, sedikit bukaan 

Orientasi bangunan  arah 
utara untuk mengurangi 
radiasi matahari & hasil 

analisa orientasi 

Bangunan 
memanjang dari 
timur-barat, sisi 

pendek yang 
terkena matahari 

pagi dan sore 

Gambar V.10.  Analisa Iklim pada Site 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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Gambar V.11. Perlindungan Horisontal Shading Device Terhadap Sinar Matahari 

(Sumber : Analisa penulis, 2009) 

 

6. Kebisingan 

a. Dasar pertimbangan : 

1. Arah datang bunyi atau sumber bunyi (Bus, truk, kendaraan 

roda 4 dan 2 yang melintas di Jalan A. Yani) 

2. Penzoningan site.  

3. Kegiatan yang membutuhkan tingkat privasi dan konsentrasi 

tinggi. 

b. Kriteria : 

1. Perlindungan terhadap bising. 

2. Ketenangan dalam beraktifitas (bekerja)  

c. Analisa 

1. Sumber bunyi terbesar berasal dari jalan utama, yaitu : Jln. 

Ahmad Yani yang merupakan jalur lalu lintas dua arah. Dan 
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merupakan jalur yang dilewati bus, truk dan kendaraan roda 4 

dan 2. 

2. Sumber bunyi lainnya berasal dari jalan lingkungan di 

sekeliling site, dan pemukiman. 

3. Perlu adanya pemberian barier/penghalang untuk mereduksi 

intensitas kebisingan yang terjadi agar kegiatan bekerja yang 

berlangsung di Rental Office dapat berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tata Landscape dan Pola Tata Hijau 

a. Dasar pertimbangan : 

1. Kesatuan kegiatan tapak. 

2. Kesatuan ruang dalam lingkungan sekitar. 

3. Kontinuitas ruang kota menciptakan kawasan ruang terbuka 

hijau yang berkesinambungan. 

4. Mendukung penampilan bangunan. 

Sumber kebisingan berasal 
dari Jalan A. Yani 

Penyebab bising : 
Truk, bus, kendaraan 

roda 4&2 

Penyebab kebisingan lain : 
Sekolahan dan jalan lingkungan 

Penyebab 
kebisingan lain : 
jalan lingkungan 

Penyebab kebisingan 
lain : 

pemukiman 

Pohon sebagai 
barier bising 

Gambar V.12. Analisa kebisingan pada Site 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

109 

 

IV - 

5. Sebagai area penyerap air hujan dan penyejuk udara. 

6. Jenis tanaman yang sesuai. 

7. Material landscape yang sesuai. 

b. Kriteria : 

1. Mendukung karakter bangunan sebagai bangunan public, 

sirkulasi kendaraan, parkir dan jalur pedestrian. 

2. Perencanaan penghijauan dan sebagai fungsi resapan air hujan 

sekaligus penyejuk penghawaaan dan visual. 

3. Ruang pengikat yang ada dalam tapak. 

4. Pelidung, peneduh dan filter terhadap polusi dan kebisingan. 

5. Ruang interaksi sosial. 

c. Analisa 

Terdapat beberapa elemen yang dapat digunakan dalam tata 

landscape, yaitu : 

1. Hardscape landscape 

Penggunaan hardscape landscape pada sebuah tapak 

dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan seperti jalur 

pedestrian dan kendaraan, memberikan perkuatan karakter dan 

estetika bangunan. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai area 

tangkapan air hujan. Hardscape landscape dapat berupa lantai 

penutup jalan (paving block) dan street furniture (lampu jalan, 

tempat sampah dan lain-lain). Beberpa alternatif hardscape 

landscape yang biasa digunakan, antara lain : 

 
 Perkerasan aspal  Tanah berumput 

 Perkerasan beton  Paving 
 Perkerasan kerikil  Taman 

 Tanah padat  Batu alam 

 

Perkerasan aspal baik digunakan dalam jalur-jalur 

sirkulasi kendaraan. Memiliki kemampuan daya serap air hujan 
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kecil. Dari uraian diatas, maka hardscape yang direncanakan 

menggunakan : 

a. Perkerasan batu bertekstur; memiliki nilai artistik lebih, 

dapat digunakan pada jalur-jalur pedestrian. 

b. Perkerasan kerikil atau batu alam; memiliki tekstur abstrak 

dan baik untuk jalur sirkulasi pedestrian, memiliki daya 

serap air hujan cukup baik, nilai artistiknya baik. 

c. Tanah berumput; memiliki daya serap air hujan yang baik 

sehingga biasa digunakan sebagai tanah untuk taman, 

sebagai penyejuk visual dengan keramahtamahan warna 

hijau. 

d. Paving; memiliki bentuk yang beragam dan bertekstur 

kasar, baik untuk jalur sirkulasi pedestrian dan kendaraan, 

daya serap air hujan baik karena pemasangannya diberi 

celah sebagai resapan air. Akan lebih baik jika digunakan 

pavinggrass. 

e. Taman; baik untuk mendukung estetika, memiliki daya 

serap air sangat baik. 

f. Unsur air/kolam sebagai penetral suasana bangunan yang 

bergaya modern. Perpaduan kolam air, pedestrian, ruang 

hijau, dan fasilitas outdoor akan membentuk ruang artistik. 

 

2. Soft Landscape 

Soft landscape meliputi vegetasi pada taman mapun jalur 

sirkulasi. Vegetasi memiliki fungsi bermacam-macam, yaitu 

selain memperindah suatu tempat juga dapat dijadikan sebagai 

buffer suara bising, udara dan panas matahari. Kebutuhan soft 

landscape di dalam site, antara lain : 

a. Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan aspek 

akustik lingkungan. 
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b. Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan respon 

terhadap iklim, biasanya pohon berdaun lebat dan berbatang 

ke samping. 

c. Tata landscape juga berfungsi dalam menciptakan view 

yang menarik dalam suatu bangunan, oleh karenanya 

pengaturan landscape juga memperhatikan faktor view ke 

dalam site. 

 

Penataan softscape landscape di sekitar site untuk mengatasi 

kebisingan, sirculation guiding, memberikan kesejukan, membantu 

penciptaan inspirasi dan sekaligus sebagai estetika yang 

mendukung konsep bangunan. Penempatan vegetasi yang teratur 

dapat memberikan penonjolan terhadap objek bangunan. 

a. Dengan pengaruh jalan raya yang ramai maka perlu diberikan 

tanaman filter baik terhadap asap, debu maupun kebisingan. 

Tanaman yang sesuai adalah yang bertajuk lebar dan lebat yaitu 

sawo kecik  

b. Diberikannya tanaman peneduh yang bertajuk lebar yaitu 

tanaman palem raja (Oreodoxa regia). 

c. Untuk mengarahkan jalur sirkulasi diberi tananan pengarah 

yaitu palem raja (Oreodoxa regia). 

d. Melindungi area parkir dari panas digunakan tanaman peneduh 

yaitu palem raja (Oreodoxa regia). 

e. Rumput paitan (Axonopus compressus) dan rumput manila 

(Zoysia matrella) digunakan sebagai tanaman penutup tanah 

untuk mengurangi panas di permukaan tanah, membaurkan 

silau sinar matahari dan mengurangi aliran air di permukaan 

tanah.  
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8. Penzoningan 

Untuk bangunan rental office bertingkat sedang, penzoningan 

dibagi menjadi dua yaitu penzoningan secara horisontal dan penzoningan 

secara vertikal. 

A. Zone Horisontal 

a. Dasar pertimbangan : 

1. Potensi lingkungan tapak 

2. Aktivitas di sekitar site 

3. Sifat kegiatan 

b. Kriteria : 

1. Tingkat privasi 

2. Jenis dan kelompok aktivitas kegiatan 

3. Jenis kegiatan yang bersifat publik dan privat 

c. Analisa : 

Tanaman filter 

Tanaman peneduh 
dan pelindung 

Tanaman pengarah 

Tanaman peneduh 
dan pelindung Tanaman peneduh 

dan pelindung 

Gambar V.13. Analisa Pola Landscape dan pola tata hijau 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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1. Site terletak di tepi jalan raya yang dilewati oleh bus umum 

antar kota dan antar propinsi sehingga sangat ramai. 

2. Aktivitas sekitar site termasuk sedang karena merupakan 

daerah pemukiman, hotel dan kantor. 

3. Zone publik diletakkan di site bagian luar dekat jalan raya dan 

pintu masuk karena zone publik merupakan zone yang 

berhubungan dengan orang banyak (publik) sehingga harus 

mudah dicapai (mushola, restoran, bank).  

4. Zone semi publik diletakkan di site bagian dalam karena zone 

ini tidak berhubungan langsung dengan publik (pengelola). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

B. Zone Vertikal 

a. Dasar Pertimbangan : 

1. Pengelompokkan kegiatan 

2. Penentuan organisasi ruang 

3. Sifat kegiatan 

Area ramai, banyak 
aktivitas dan arus 

lalu lintas kendaraan 
dan pedestrian 

Zone publik 

Semi publik 

Tidak berhubungan 
langsung dengan publik 

Zone yang berhubungan 
dengan orang banyak (publik) 

Gambar V.14. Zoning horisontal 
(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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4. Efisiensi pencapaian 

 

b. Kriteria : 

1. Pengelompokkan jenis kegiatan yang dapat beroperasi 24 jam 

dan kegiatan yang tidak beroperasi selama 24 jam. 

2. Penentuan jumlah lantai untuk rental office bertingkat sedang 

maksimal adalah 8 lantai. 

3. Pencapaian ke setiap lantai harus mudah diakses. 

c. Analisa : 

1. Zone paling bawah digunakan untuk kegiatan yang beroperasi 

24 jam dan jenis kegiatan yang bersifat publik dan semi publik 

(restoran, mushola, bank/ATM, keamanan, informasi, 

pengelola). 

2. Zone atas digunakan untuk kegiatan yang tidak beroperasi 24 

jam dan jenis kegiatan yang bersifat privat (tidak berhubungan 

langsung dengan publik) yaitu kantor perwakilan negara lain 

atau konsulat. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar V.15. Penzoningan Vertikal 
(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 

V.3. Analisa dan Konsep Ruang 

1. Kebutuhan Ruang 

Tabel V.2. Pendekatan Kebutuhan Ruang Berdasarkan Aktivitas 

Zona publik & semi 
publik 

Zona privat 

Zona semi 

masuk 
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Kelompok Kegiatan personil aktivitas Kebutuhan ruang 
Kegiatan pengelola General manager 

Asisten GM 
Manager 
Kabag  
Sekertaris 
Karyawan 
 

Memimpin perusahaan 
Menerima tamu 
Rapat 
Sanitasi 
Kegiatan administrasi 
Istirahat 
Bekerja 
Parkir 
Ibadah 
Mengawasi keamanan 

R. Kerja 
R. Tamu 
R. Rapat 
Lavatory 
R. Arsip 
Restoran/kantin 
R. Kerja 
Area parkir 
Mushola 
R. Keamanan 

Kegiatan penyewa General manager 
Asisten GM 
Manager 
Sekertaris 
Karyawan 

Memimpin perusahaan 
Menerima tamu 
Rapat 
Sanitasi 
Kegiatan administrasi 
Istirahat 
Bekerja 
Parkir 
Ibadah 

R. Kerja 
R. Tamu 
R. Rapat 
Lavatory 
R. Arsip 
Restoran/kantin 
R. Kerja 
Area parkir 
Mushola 

Kegiatan umum Tamu/Pengunjung Parkir 
Minta informasi 
Sanitasi 
Menunggu  
Transaksi 

Area Parkir 
R. Informasi 
Lavatory 
Lobby 
 

Sumber : Analisa Penulis, 2009 

 

Tabel V.3. Sifat Kegiatan 
Sifat Kegiatan Macam Kegiatan pengelola/penyewa 

Publik 1. Restoran 
2. Perbankan 
3. Konsultan 
4. Asuransi 
5. Telekomunikasi 
6. Travel / transportasi 
7. Kontraktor 
8. Perdagangan 
9. Jasa 
10. Periklanan 
11. Akuntan 
12. Penerbitan media massa 
13. Kesehatan 
14. Distribusi 

Semi publik Pengelola 
Privat Konsulat 

                                                                Sumber : Analisa Penulis, 2009 
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2. Besaran Ruang 

 

 
Gambar V.16. Standar Kebutuhan Ruang untuk Meja Kerja 

(Sumber : New Metric Handbook, 1979) 

 

Tabel V.4. Kebutuhan Besaran Ruang 
Pengelola 

Ruang Standar (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 
R. General Manager 25 1 25 
R. Asisten GM 25 1 25 
R. Sekertaris 15 1 15 
R. Manager 15 4 60 
R. Kabag 15 2 30 
R. Karyawan 8 25 200 
R. Rapat  22,01 1 22,01 
R. Arsip 0,9 15 13,5 
R. Tamu 12 1 12 

Jumlah m2 402,51 
Flow 15% 60,38 

Total 462,89 
Rental Office Tipe A (Karyawan 15 orang) 

Ruang Standar (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 
R. General Manager 25 1 25 
R. Asisten GM 25 1 25 
R. Sekertaris + R. Tamu  15 1 15 
R. Karyawan 8 15 120 
R. Rapat  12,4 1 12,4 
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R. Arsip 0,9 8 7,2 
Jumlah m2   240,6 
Flow 15% 30,69 

Total 235,29 
 
Rental Office tipe B (Karyawan 25 orang) 

Ruang Standar (m2) Kebutuhan  Jumlah (m2) 
R. General Manager 25 1 25 
R. Asisten GM 25 1 25 
R. Sekertaris + R. Tamu 15 1 15 
R. Manager 15 3 45 
R. Karyawan 8 25 200 
R. Rapat  12,4 1 12,4 
R. Arsip 0,9 10 9 

Jumlah m2 331,4 
Flow 15% 49,71 

Total 381,11 
Rental Office tipe C (Karyawan 50 orang) 

Ruang Standar (m2) Kebutuhan  Jumlah (m2) 
R. General Manager 25 1 25 
R. Asisten GM 25 1 25 
R. Sekertaris + R. Tamu  15 1 15 
R. Manager 15 6 90 
R. Karyawan 8 50 400 
R. Rapat  22,01 1 22,01 
R. Arsip 0,9 15 13,5 

Jumlah m2   590,51 
Flow 15% 88,58 

Total 679,09 
Kelompok Service 

Ruang Standar 
(m2) 

Kebutuhan Jumlah (m2) 

Lift 6,76 4 27,04 
Lavatory 3 10 30 
AHU 55,74 1 55,74 
Tangga darurat    
Gudang 16 1 16 

Jumlah m2 128,78 
Flow 15% 19.32 
Total m2 148,10 

Kelompok Penunjang 
Ruang Standar 

(m2) 
Kebutuhan Jumlah (m2) 

R. Keamanan 20 1 20 
Money Changer 70 1 70 
R Informasi 16 1 16 
Mushola 25 1 25 
Restoran  100 1 100 

Jumlah m2 161 
Flow 15% 24,15 
Total m2 255,15 

                                    Sumber : Analisa Penulis, 2009 
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Gambar V.17. Standar Kebutuhan Ruang untuk Ruang Rapat  

(Sumber : Data Arsitek, 1994) 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar V.18. Ruang Kerja Pegawai, Sekretaris dan Pengawas 
(Sumber : DataArsitek, 1994) 

 

Tabel V.5. Luasan Bangunan 
 Kelompok ruang Besaran (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 

Lantai 1 Kel. Penunjang 255,15 1 225,15 
 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe C 679,09   1 679,09 
 Pengelola 462,89 1 462,89 
 R. Rapat Utama 210 1 210 
 Hall 285 1 285 
 Jumlah 2010,23 
 Flow 20% 402,04 
 Total 1608,18 
   
   
Lantai 2 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 1 235,29 
 Rental Office tipe B 381,11 2 762,22 
 Rental Office tipe C 679,09 1 679,09 
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 Jumlah 1824,7 
 Flow 20% 364,94 
 Total 1459,76 
   
Lantai 3 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 6 1411,74 
 Rental Office tipe B 381,11   
 Rental Office tipe C 679,09   
 Jumlah 1559,84 
 Flow 20% 311,97 
 Total 1871,81 
   
Lantai 4 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 4 941,16 
 Rental Office tipe B 381,11   
 Rental Office tipe C 679,09 1 679,09 
 Jumlah 1768,35 
 Flow 20% 353,67 
 Total 2122,02 
   
Lantai 5 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 1 235,29 
 Rental Office tipe B 381,11 1 381,11 
 Rental Office tipe C 679,09 2 1358,18 
 Jumlah 2122,68 
 Flow 20% 424,54 
 Total 2547,22 
   
Lantai 6 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 6 1411,74 
 Rental Office tipe B 381,11 1 381,11 
 Rental Office tipe C 679,09   
 Jumlah 1940,95 
 Flow 20% 388,19 
 Total 2329,14 
   
   
 Kelompok ruang Besaran (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 
Lantai 7 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 7 1647,03 
 Rental Office tipe B 381,11   
 Rental Office tipe C 679,09   
 Jumlah 1795,13 
 Flow 20% 359,03 
 Total 2154,16 
   
Lantai 8 Kel. Pengelola 462,89 1 462,89 
 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Rental Office tipe A 235,29 4 941,16 
 Rental Office tipe B 427,11   
 Rental Office tipe C 863,09   
 Jumlah 1552,89 
 Flow 20% 310,43 
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 Total 1862,58 
     
 Total Luas Seluruh Lantai 17.215,27 

 
 Kelompok ruang Besaran (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 
Basemen 1 Parkir mobil 11,25 35 393,75 
 Parkir motor 1,35 80 108 
 Kel. Service 148,10 1 148,10 
     
 Jumlah 649,85 
 Flow 50% 324,92 
 Total 974,77 
 Kelompok ruang Besaran (m2) Kebutuhan Jumlah (m2) 
Basemen2 Parkir mobil 11,25 32 360 
 Parkir motor 1,35 80 108 
 Kel. Service 148,10 1 148,10 
 Ruang Pompa 24 1 24 
 Ruang Genset 35 1 35 
 Ruang Trafo 30 1 30 
 Ruang Gas 20 1 20 
 Ruang Engineering 18 1 18 
 R. Generator Exhauss 30 1 30 
 Jumlah 773,1 
 Flow 50% 385,55 
 Total 1159,55 
                                                      Sumber : Analisa Penulis, 2009 

 

3.  Organisasi dan Hubungan Ruang 

A. Kelompok Pengelola 

R. General Manager1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

R. Assisten General Manager
R. Sekertaris
R. Tamu
R. Manajer Keuangan
R. Manajer Personalia
R. Manajer Pemasaran
R. Manajer Operasional
R. Kabag Maintenance
R. Kabag Keamanan

R. Karyawan
R. Rapat

14
R. Arsip
R. Lavatory
Langsung
Tidak Langsung

 
Gambar V.19. Pola Hubungan Ruang Pengelola 

(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 
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        Gambar V.20. Pola Organisasi Ruang Pengelola 

         (Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 

B.  Kelompok Penyewa 

R. General Manager1
2
3
4
5
6
7

R. Assisten General Manager
R. Sekertaris + R .Tamu

R. Karyawan
R. Rapat

R. Arsip
R. Lavatory
Langsung
Tidak Langsung  

Gambar V.21. Pola Hubungan Ruang Penyewa 
(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar V.22. Pola Organisasi Ruang Penyewa 

(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

Ruang Sekretaris  

Ruang Tamu 

Ruang General Manager Ruang Assisten GM  

Ruang Kabag Maintenance 

Ruang Manajer Operasional 

Ruang Kabag Keamanan  

Ruang Manajer Keuangan  

Ruang Manajer Personalia   

Ruang Manajer Pemasaran  

Ruang 
Karyawan 

Lavatory 

Ruang Rapat 

R. Arsip 

Ruang Sekretaris + 
R. Tamu 

Ruang General Manager Ruang Assisten GM  

Ruang 
Karyawan 

Lavatory 

Ruang Rapat R. Arsip 
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C. Hubungan Antar Kelompok Kegiatan 

Kelompok Pengelola1
2
3
4
5
6

Kelompok Service
Kelompok Penunjang
Kelompok Penyewa

Langsung
Tidak Langsung

Kelompok Penyewa
Kelompok Penyewa

 
Gambar V.23. Hubungan Antar Kelompok Kegiatan 

(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar V.24. Pola Hubungan Antar Kelompok Kegiatan 
(Sumber : Analisa Penulis, 2009) 

 
 

4.  Sitem Modul dan Sirkulasi 

Ruangan untuk bangunan rental office menggunakan modul yang 

berukuran 36 m2. Karena sebuah rental office merupakan speculative 

building maka untuk dinding pembatas menggunakan partisi yang mudah 

untuk dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan dari penyewa. 

 

 

Kelompok 
Pengelola 

Kelompok 
Penyewa  

Kelompok 
Penyewa 

Kelompok 
Penyewa 

Kelompok 
Penunjang 

Kelompok 
Service 
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Gambar V.25. Grid Struktural dan Partisi 
(Sumber : New Metric Handbook, 1979) 

Perletakaan furniture di dalam interior dapat menyesuaikan modul 

dengan berbagai pola sesuai dengan jumlah karyawan dan kebutuhan 

pada sebuah perusahaan. Penataan interior disesuaikan dengan standar 

dimensi furniture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.26. Lay Out Ruang Rental office 
(Sumber Data Arsitek, 1994) 
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Sirkulasi yang digunakan pada bangunan rental office adalah 

sirkulasi linier. Jarak terjauh antara ruang sirkulasi dan dinding terluar 

bangunan (perimeter) adalah 20 m (very deep space). Sehingga sistem 

yang digunakan adalah double zone dengan single core. 

 
Gambar V.27. Tipe Area Sirkulasi 

(Sumber : New Metric Handbook, 1979) 

 

V.4.  Analisa dan Konsep Penampilan Arsitektur 

1) Gubahan Massa Bangunan 

Gubahan masa bangunan dibuat dari bentuk dasar kotak karena 

bentuk ini paling efektif dan efisien dalam pembentukan ruang dalam dan 

penataan perabot dalam ruang sehingga ruang dalam bangunan menjadi 

fleksibel dan bisa multifungsi dan bisa menjamin keberlanjutan bangunan 

ke depan (sustainability). 

Gubahan masa pada tapak ditata dengan memperhatikan sinar 

matahari dan arah angin pada tapak untuk keperluan pencahayaan alami. 

Orientasi masa bangunan dibuat memanjang dari timur ke barat dan pipih 

dari utara ke selatan. Orientasi bangunan terhadap sinar matahari yang 

paling cocok dan menguntungkan terdapat sebagai kompromi antara 

letak gedung yang berarah dari timur ke barat dan yang terletak tegak 

lurus terhadap arah angin 3.  

                                                
3 Dikutip dari Suskiyatno, 1997, halaman 56. 
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Orientasi bangunan dibuat tidak melebihi atau melenceng 30º dari 

sumbu utara selatan sesungguhnya untuk mengurangi panas berlebih 

yang masuk ke dalam ruangan. Bidang kaca vertikal pada ruang-ruang 

terpanasi matahari jangan lebih daripada 20º sampai 30º dari selatan 

sesungguhnya.4 

Selain itu, agar sesuai dengan kesan formal sebagai cermin dari 

bangunan rental office, masa bangunan yang dipakai berbentuk persegi 

panjang memanjang dari timur ke barat yaitu untuk masa untuk tower-

nya, sedangkan untuk massa landasan dirancang mengikuti bentuk site 

agar telihat lebih dinamis dan dapat dimaksimalkan untuk ruang yang 

disewakan karena rental office merupakan bangunan komesial. 

Masa berbentuk persegi panjang, masa untuk tower dibuat dengan 

lantai overlaping dengan lantai di bawahnya berfungsi sebagai shadding 

dan mengurangi kesan monoton. tiap lantainya (lantai 2-8) digeser ke 

timur dan barat agar membayangi lantai di bawahnya. Permainan masa 

seperti ini bertujuan untuk memberikan pembayangan agar 

meminimalkan radiasi panas matahari pada permukaan dinding sehingga 

dapat menurunkan beban cooling load bangunan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Dikutip dari Brown, 1994, halaman 89 

Gambar V.28. Overlaping denah yang menimbulkan 
daerah bayangan 

(Sumber : Dokumen Pribadi. 2009) 
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2) Fasade Bangunan 

Konsep filosofi untuk bangunan rental office adalah konsep 

arsitektur modern yang ramah lingkungan yang sesuai dengan iklim 

tropis. Fasad bangunan dibuat dengan memperhatikan iklim mikro 

setempat (respect for climate) agar mampu beradaptasi dengan iklim 

tropis dan iklim mikro pada tapak. Fasad bangunan diolah dengan 

memperhatikan sinar matahari dan angin pada tapak untuk pencahayaan 

dan penghawaan alami. 

Material bangunan cenderung menggunakan beton, untuk 

konstruksi menggunakan beton bertulang. Beton dipilih karena 

mempunyai sifat yang sukar merambatkan panas, selain itu juga dilapis 

dengan cat putih mengkilap untuk memantulkan sinar matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena bentuk massanya persegi panjang dengan sisi panjang yang 

menghadap utara dan selatan, maka pada sisi ini dimaksimalkan untuk 

mendapatkan cahaya matahari dengan memakai kaca bernilai koefisien 

peneduh (shading coeficient/SC) yang cenderung kecil untuk memasukkan 

cahaya dari langit sebagai pencahayaan alami. 

Sedangkan pada sisi barat dan timur, pemakaian kaca dibatasi untuk 

mengurangi radiasi panas yang ditimbulkan paparan sinar matahari yang 

terus menerus. Untuk itu perlu adanya shading khusus yaitu berupa 

selubung sebagai kulit kedua yang membungkus sisi barat dan timur 

bangunan. 

Gambar V.29.. Dinding Kaca Ganda Terkesan 
Ringan dan Formal 

( Sumber : Dokumen Pribadi, 2008 ) 
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Untuk konsep selubung bangunan menggunakan konstruksi dinding 

kaca ganda (double skin construction) dengan rongga udara sebagai isolator 

panas antara 35 cm – 50 cm antara kaca luar dan kaca dalam. Dinding kaca 

luar ketebalan 12 mm dari jenis kaca dengan transmisi tinggi (umumnya 

kaca bening), sedangkan kaca dalam ketebalan 6 mm – 8 mm dari jenis high 

performance glass.  

 

V.5.  Analisa dan Konsep Struktur dan Konstruksi 

1. Sub Struktur 

Dasar pertimbangan : 

a. Kondisi tapak perencanaan, meliputi daya dukung tanah, 

kedalaman tanah keras, air tanah dan derajat keasaman. 

b. Perwujudan bangunan berlantai banyak. 

c. Ekonomis dan efisien dalam segi biaya dan waktu pelaksanaan. 

Berdasarkan kondisi yang ada maka sistem pondasi yang digunakan 

adalah sistem pondasi tiang pancang dengan pertimbangan utama adalah 

bangunan high rise building (lebih dari 5 lantai). 

2. Super Struktur 

Dasar pertimbangan : 

a. Kekuatan dan kekakuan struktur dan mendukung utilitas bangunan. 

b. Fungsional, fleksibel, efisien dan mendukung penampilan. 

Inti bangunan (Core) dengan kolom dan balok beton sebagai pemikul 

beban merupakan alternatif struktur badan bagi bangunan yang 

direncanakan. Inti bangunan diletakkan di tengah untuk menjaga 

stabilitas bangunan mengingat Rental Office ini merupakan bangunan 

tinggi (lebih dari 5 lantai) 

 

V.6.  Analisa dan Konsep Utilitas 

1. Jaringan Air Bersih 

Air bersih pada bangunan ini diperoleh dari 2 sumber, yaitu:  
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a. Air sumur (artesis) berasal dari tanah (deep well) yang dipompa 

ke atas 

b. Air PDAM  

Sistem yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih adalah sistem 

distribusi ke bawah (Down Feed Distribution). Air dari bawah 

(reservoir) dipompa ke penampungan / bak di lantai paling atas (top 

floor) dan didistribusikan ke bawah pada tiap-tiap lantai. 

Keuntungan dari down feed distribution system ini adalah : 

a. Perubahan tekanan pada plumbing tidak berarti 

b. Sistem pompa bekerja secara otomatis 

c. Distribusi air bisa tetap berjalan walaupun pompa macet 

d. Sangat ekonomis karena tidak membutuhkan energi yang sangat 

besar (gravitasi ke bawah) 

                    

     

  

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar V.30. Skema Down Feed Distribution System 

(Sumber : Pengantar Kuliah Utilitas, 2002) 

 

Pedoman cepat untuk perancangan5 

Flat     2 m3/hari/100m2 

Kantor    1 m3/hari/100m2  

                                                
5Hartono Poerbo, 2002, Utilitas Bangunan, hal. 22, Jakarta : Djambatan 

4 3 2 

6 

5 a 

b 

1 

Keterangan : 

1  PAM/Sumur 

2  Meteran air 

3  Ground tank 

4  Pompa 

5  Tower tank 

    a  House tank 

    b  Fire tank 

6  Heater 
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Rumah sakit 1,5 m3/hari/100m2  

Hotel    3 m3/hari/100m2  

Pertokoan 0,5 m3/hari/100m2  

Kebutuhan untuk hydrant dan sprinkler adalah : 

Hydrant box : 400 liter/menit/coupling (7 buah) 

Hydrant pilar : 1000 liter/menit/coupling (2 buah) 

Sprinkler : 60 liter/menit/head (590 buah) 

 

Perhitungan kebutuhan air bersih 

Standar kebutuhan domestik yaitu 1 m3/hari/100m2. Luas  per lantai yaitu 

2641,2 m2. Jadi kebutuhan domestik adalah 1 m3  26,412 m2  8 lantai = 

211,296 m3  211.296 liter/hari. 

 

Kebutuhan air untuk hydrant adalah 4800 liter/menit 

Kebutuhan air untuk  sprinkler adalah 35400 liter/menit 

Perhitungan durasi waktu sebelum pertolongan pemadam kebakaran 

diasumsikan sekitar 60 menit. Sehingga kebutuhan untuk hydrant dan 

spinkler yaitu : 60 menit  40200 liter/menit = 2.412.000 liter 

 

Kebutuhan untuk taman dan service diasumsikan 15 % dari kebutuhan 

domestik, jadi 15 %  211.296 liter = 31.694,4 liter 

 

Total kebutuhan air bersih yaitu : 211.296 liter + 2.412.000 liter + 

31.694,4 liter = 2.654.990,4 liter 

 

Tangki air diasumsikan dapat menyimpan 80 % dari kebutuhan air 

bersih. Sehingga kapasitas tangki : 80 %  2.654.990,4 liter = 

2.123.992,32 liter 
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2. Jaringan Air Kotor 

Air kotor bisa diartikan sebagai air buangan, yaitu air yang tidak 

bisa dipergunakan lagi untuk fungsi yang layak, seperti air buangan dari 

kamar mandi, WC, air hujan, dapur, wastafel dan cuci. 

Air kotor diklasifikasikan menjadi 4, yaitu6 : 

1. black water (air kloset, peturasan) 

2. grey water (air dari bak mandi, dapur) 

3. air hujan  

4. air buangan khusus (air yang mengandung racun seperti dari 

laboratorium, rumah sakit) 

 

Sistem yang digunakan untuk jaringan air kotor adalah sistem Pipa 

Ganda (Double Stack System), yaitu pemisahan black water dan grey 

water. 

Sistem pengolahan air kotor yaitu : 

1. Air kotor dari kloset disalurkan ke septic tank dan selanjutnya ke 

sumur peresapan. 

2. Air kotor dari kamar mandi, dapur, dan urinal disalurkan ke 

sumur peresapan. 

3. Air hujan disalurkan ke riol kota. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar V.31. Jaringan Air Kotor 

(Sumber : Pengantar Kuliah Utilitas, 2002) 

                                                
6 Loc. cit. 

Air hujan 

WC 

KM, Cuci, Dapur 

 

Bangunan 

A B 

C 

D 

E 

Keterangan : 

A Penangkap lemak 

B Lubang kontrol 

C Tangki septic 

D Sumur resapan 

E Riol kota 

B 
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Standar daya buang rata-rata perlengkapan jaringan air kotor adalah 

sebagai berikut7 : 

 

Tabel V.6. Daya Buang Perlengkapan Jaringan Air Kotor 

  

 

 

  

 

 

 

 
Sumber : Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan, 2002 

 

Tabel V.7. Septic Tank 

Jumlah orang yang 
dilayani 

Volume 
(m3) 

Ukuran 
(m3) 

60 4 1,22,51,5 

120 8 1,53,51,9 

180 12 1,841,9 

240 16 1,85,42 

300 20 2,25,42 

360 24 2,461,5 

420 28 2,562,1 

480 32 2,572,1 

Rata-rata = 0,10 /orang 
             (Sumber : Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan, 2002) 

 

Air kotor yang berasal dari hujan disalurkan melalui saluran terbuka atau 

tertutup menuju saluran pembuangan riol kota. 

                                                
7  Ibid, hal. 27. 

kloset 

bak mandi 

wastafel 

urinoir 

bak cuci dapur 

bidet 

shower 

bak mandi pakaian 

kebutuhan kloset 

120 liter/menit 

 90 liter/menit 

60 liter/menit 

120 liter/menit 

 90 liter/menit 

 90 liter/menit 

 60 liter/menit 

 60 liter/menit 

1 buah/40 orang 
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Hal yang perlu diperhatikan dengan jaringan air hujan adalah : 

a. luas atap yang menampung air hujan 

b. pipa vertikal yang menyalurkan air dari atap 

c. saluran air hujan di dalam tanah 

d. kemiringan tanah 

e. pengolahan daerah yang terkena jatuhan air dan perkerasan 

tapak  

 

Tabel V.8. Pipa Pembuang Tegak (Stand Pipe/Stack) 

1 ¼” = 3,75 cm 60 liter/menit 

1 ½” = 3,81 cm 240 liter/menit 

2” = 5,08 cm 720 liter/menit 

2 ½” = 6,35 cm 1260 liter/menit 

3” = 7,62 cm 1800 liter/menit 

4” = 10,16 cm 15000 liter/menit 

5” = 12,7 cm 33000 liter/menit 

6” = 15,24 cm 57000 liter/menit 

8” = 20,32 cm 108000 liter/menit 

10” = 25,4 cm 168000 liter/menit 

12” = 30,48 cm 252000 liter/menit 

(Sumber : Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan, 2002) 

 

3. Pembuangan Sampah 

Untuk bangunan rental office disediakan shaft sampah tertutup 

yang langsung berhubungan dengan lantai paling bawah (basement) 

dimana terdapat bak penampung sampah untuk kemudian diangkut oleh 

petugas service khusus sampah dan dibuang ke tempat pembuangan 

akhir. 

 

4. Jaringan Bahaya Kebakaran 

Upaya pencegahan timbulnya bahaya kebakaran meliputi: 
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1. Pengamanan penghuni (proteksi kebakaran primer) 

2. Pengamanan properti (proteksi kebakaran sekunder) 

3. Tangga 

Keberadaan tangga harus secara terus menerus pada tiap lantai. 

Eksternal stairs, akses dari setiap balkon juga penting pada kasus 

penyelamatan. 

4. Dinding penyekat 

Dinding penyekat pada penghalang rute penyelamatan terhadap 

nyala api. Selain dilengkapi dengan pintu darurat yang dapat 

membuka secara otomatis. 

5. Koridor 

Koridor dipersiapkan untuk meloloskan diri dari bahaya 

kebakaran, dan untuk materialnya harus menggunakan bahan 

yang tahan api. 

6. Evakuasi asap 

Asap harus dapat segera meninggalkan ruang, untuk itu tangga 

tertutup didesain dengan ventilasi di atasnya. 

7. Pintu keluar darurat 

Pintu darurat yang dapat digunakan secara otomatis bila ada 

bahaya kebakaran. 

 

Cara Kerja Fire Protection : 

1. Manual 

Dalam sistem ini apabila terjadi kebakaran, maka orang yang 

melihat terjadinya kebakaran, menuju ke signal box untuk 

membunyikan alarm yang akan terdengar ke seluruh penjuru 

bangunan. Petugas akan menggunakan alat pemadam yang ada 

secara manual juga. 

2. Otomatis 
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Pada sistem ini peralatan akan bekerja secara otomatis, mulai 

dari pemberitahuan dini (terjadinya kebakaran) sampai pada 

pemadamannya. 

3. Semi Otomatis 

Sistem ini merupakan gabungan cara kerja tersebut di atas. 

Tanda bahaya akan diberikan secara otomatis tetapi 

pemadamannya masih cara manual. 

 

Untuk bangunan rental office ini menggunakan sistem kerja fire 

protection yang otomatis, sehingga semua peralatan akan bekerja secara 

otomatis, mulai dari pemberitahuan dini (terjadinya kebakaran) sampai 

pada pemadamannya. 

Sistem penyelamatan dini 

a. Smoke detector, sebagai kontrol pencegahan kebakaran dan 

diletakkan pada plafon tiap 92 m2 yang bekerja dengan sensor 

terhadap asap (bekerja bila asap di dalam ruangan 4 % m3). 

b. Heat detector, sebagai kontrol kebakaran yang bekerja dengan 

sensor terhadap panas (bekerja bila kenaikan temperatur 

10/menit). 

Sistem pemadaman api 

a. Fire hydrant, merupakan pilar-pilar yang dipasang pada tempat–

tempat strategis di luar bangunan, saluran yang berhubungan 

dengan sumber air. 

b. Automatic sprinkler system, dengan adanya rangsangan panas 

dan kebakaran, maka lubang sprinkler akan terbuka dan air akan 

memancar keluar. Tiap-tiap unit mampu secara efektif 

menyemprotkan  air seluas 11,6 m2. 

c. Portable fire extinguisher, merupakan unit CO2 dalam tabung 

praktis yang dapat dibawa kemana-mana, dan diletakkan di 

tempat strategis. 

Sistem penyelamatan penghuni 
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a. Perencanaan sistem penataan ruang dan sirkulasi yang dirancang 

semudah mungkin untuk berhubungan dengan ruang luar. 

b. Tangga darurat yang mudah dijangkau. 

c. Kejelasan petunjuk dan arah untuk upaya penyelamatan 

kebakaran di dalam bangunan dan di luar bangunan. 

 

5. Transportasi Vertikal (Lift, Tangga, Ramp) 

Transportasi vertikal adalah segala perangkat atau pelengkap dalam 

sebuah bangunan yang difungsikan untuk sirkulasi secara vertikal baik 

itu barang maupun manusia. 

A. Ramp  

1. Esensi 

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan 

kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan tangga.  

2. Persyaratan-persyaratan 

a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh 

melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk 

awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing). Sedangkan 

kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum 

6°. 

b. Panjang mendatar dari satu ramp(dengan kemiringan 7°) tidak 

boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan 

yang lebih rendah dapat lebih panjang, 

c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, 

dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga 

digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan 

angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama 

lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, 

atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri. 
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d. Bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas 

dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk 

memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 

e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus 

memiliki tekstur sehingga tidak licin baik di waktu hujan. 

f. Lebar tepi pengaman ramp (/ow curb) 10 cm, dirancang untuk 

menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar 

dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-

lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian 

rupa agar tidak mengganggu jalan umum. 

g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup 

sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. 

Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang 

memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan 

bagian-bagian yang membahayakan. 

h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) 

yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. 

 

 
Gambar V.32. Ramp 

(Sumber : KepMen PU No 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada 
Bangunan Umum Dan Lingkungan) 
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B.  Tangga 

1. Esensi 

Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan 

mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan 

dengan lebar yang memadai. 

2. Persyaratan 

a. Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran 

seragam. 

b. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60. 

c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 

membahayakan pengguna tangga. 

d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) 

minimum pada salah satu sisi tangga. 

e. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 

65-80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang 

mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau 

dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. 

f. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian 

ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm. 

g. Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang 

sehingga tidak ada air hujan, yang menggenang pada 

lantainya. 

 

Keberadaan tangga statis dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Tangga umum, macam-macamnya ada tangga lurus, tangga 

paralel, tangga sudut, tangga kombinasi dan tangga putar. 

b. Tangga darurat, untuk menyelamatkan diri dari terjadinya 

kebakaran atau dalam keadaan darurat lainnya, sehingga tangga 

ini harus dilindungi dari api dan asap.  
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Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tangga darurat : 

a. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar pada tangga darurat 

ini. 

b. Strategis, tetapi diletakkan pada tempat yang kurang fungsional. 

c. Berhubungan dengan udara luar, apabila tidak memungkinkan 

maka harus diberi smoke vestibule. 

d. Dilengkapi dengan pintu tahan api. 

e. Dimungkinkan dengan penerangan alami. 

f. Jarak dari inti bangunan maks 25-30,5 m. 

 

 
Gambar V.33. Tangga 

(Sumber : KepMen PU No 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada 
Bangunan Umum Dan Lingkungan) 

 

Perhitungan untuk tangga : 

Lebar 1 orang = 60 cm 

Lebar dan tinggi anak tangga dirumuskan : 

    2t + l = 60-65 

dimana : t  = tinggi anak tangga (uptrede) 

l  = lebar anak tangga (antrede) 
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Untuk tangga darurat diperlukan lebar tangga yang dapat dilewati 3 

orang sehingga 3  60 cm = 180 cm ditambah dengan handrail 10 cm 

sehingga total lebar jalur tangga adalah 180 cm + (210 cm) = 

200cm 

Lebar dan tinggi anak tangga yaitu 2t + l = 60-65 sehingga 

2(17)+30= 64 jadi lebar anak tangga 30 cm dan tinggi 17 cm. 

 

 

C.  Elevator (Lift) 

Sebagai alat trasportasi vertikal, elevator/lift mempunyai 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:  

a. Tidak menunggu lama (low waiting time) 

b. Perlambatannya nyaman (smooth and rapid) 

c. Percepataannya nyaman (comfortable acceleration)  

d. Mempunyai kecepataan tinggi (rapit transportation) 

e. Mempunyai pemberhentian yang otomatis (automatic level 

and landing) 

f. Cepat menaikkan dan menurunkan penumpang  

g. Digunakan pada bangunan dengan jumlah lantai >4 

 

Tabel V.9. Kapasitas Lift 
Kapasitas (Car/kg) Jumlah Muatan Kecepatan 

900 13 orang 40 m/menit 

1000 15 orang 60 m/menit 

1150 17 orang 90 m/menit 

1350 20 orang 105 m/menit 

(Sumber : Dwi Tangoro, Utilitas Bangunan, 2000) 

 

Keamanan Elevator / Lift : 

Elevator selalu dilengkapi dengan beberapa alat untuk 

menghadapi keadaan darurat, selain itu juga dilengkapi dengan alat 
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yang berguna bagi pencegahan kecelakaan akibat tidak tepatnya 

penggunaan lift itu sendiri. 

a. Pengamanan terhadap kelebihan penumpang, berupa switch, 

yang diletakkan di bawah lantai minimal sebanyak dua buah. 

b. Pengamanan terhadap tidak adanya penumpang. 

c. Pengamanan terhadap kelebihan kecepatan. 

d. Pengamanan terhadap pintu kereta. 

e. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran. 

f. Pengamanan terhadap hilangnya sumber daya listrik. 

g. Pengamanan terhadap kelebihan penumpang dalam menjawab 

panggilan. 

 

Tabel V.10. Selection Table For a Good Lift Service 
Levels 
served 

Population 
per floor 

Net area 
served m2 

No of lifts 
in group 

Load 
person 

Speed 
m/s 

8 51 
84 
94 
109 
119 
125 
146 
165 
183 
206 

4080 
6720 
7520 
8720 
9520 
10000 
11680 
13200 
14640 
16480 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 

10 
10 
12 
16 
20 
12 
16 
20 
16 
20 

1,50 

9 75 
85 
92 
100 
116 
131 
146 
164 
175 
197 

6750 
7650 
8280 
9000 
10440 
11790 
13140 
14760 
15750 
17730 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 

12 
16 
20 
12 
16 
20 
16 
20 
16 
20 

1,50 

Sumber : New Metric Handbook, 1979 

Untuk bangunan rental office ini menggunakan 4 lift umum 

kapasitas 16 orang (muatan 1600 kg) dengan kecepatan 1,5 m/s. 

 

6. Instalasi Penghawaan 
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Dasar pertimbangan : 

a. Kebutuhan udara bersih yang didasarkan pada tuntutan atas 

kebutuhan dan pola gaya hidup penghuni akan kenyamanan. 

b. Bangunan high rise building yang berada di pusat kota. 

c. Tekanan dan kecepatan angin 

d. Kondisi polusi udara sekitar. 

 

Perhitugan beban pendingin dan penentuan perlengkapan system 

tata udara system control otomatisnya harus memperhatikan factor-faktor 

berikut : 

1) Penggunaan atau fungsi gedung. 

2) Jenis konstruksi gedung. 

3) Pola beban pengkondisian gedung. 

4) Kondisi dalam ruangan yang direncanakan. 

5) Batas-batas kontrol yang diizinkan. 

6) Penggunaan kontrol dan peralatan-peralatan yang sesuai untuk 

meminimalkan pemakaian energi. 

 

Kondisi perancangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

1) Kondisi termal di dalam ruangan yang dikondisikan dirancang 

pada : 

 Suhu tabung kering (25 ± 2)˚C 

 Kelembaban nisbi (60 ± 10)% 

2) Kondisi luar maksimum untuk Surakarta diambil suhu tabung 

kering 34˚C dan kelembaban nisbi 74%. 

 

Laju ventilasi udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

1) Jumlah udara ventilasi harus mengikuti harga yang sesuai pada 

table 5.11. 
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2) Jumlah udara dapat melampaui ketentuan pada butir 1) jika 

diperlukan pada kebutuhan penghunian atau proses khusus 

untuk pengendaliankontaminasi udara. 

 

 

 

 

 

 

   Tabel V.11. Kebutuhan Laju Udara Ventilasi 

Fungsi gedung 

Kerapatan 
penghunian per 

100 m2 luas 
lantai (orang) 

Kebutuhan udara 
luar 

 Satuan 

Merokok 
Tidak 

merokok 
Kantor 
 Ruang kerja 
 Ruang pertemuan 

 
7 

60 

 
0,60 
1,05 

 
0,15 
0,21 

 
(m3/min)/org 
(m3/min)/org 

         Sumber : SK SNI T-14-1993-03 : Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi pada            
Bangunan Gedung 

 

Penetapan sistem dan peralatan tata udara harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

1) Penetapan kapasitas sistem tidak melebihi beban rancangan yang 

akan dikondisikan. 

2) Bila beban rancangan melebihi 500 kW dan jika ditetapkan bahwa 

sistem tata udara menggunakan mesin pendingin jenis : 

 Sentrifugal, maka peralatannya harus terdiri dari dua mesin 

pendingin atau lebih untuk melayani beban. 

 Torak, maka setiap unit mesin pendingin harus mempunyai 

minimal 2 kompresor. 

3) Penetapan pemasangan beberapa mesin dengan kapsitas gabungan 

melebihi beban rancangan boleh dilakukan hanya bila dilengkapi 

alat kontrol untuk mengendalikan operasi mesin secara optimal 

setiap saat berdasarkan beban pengkondisian. 
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Pada perencanaan bangunan rental office menggunakan 

penghawaan buatan (Air Conditioner). Sedangkan tipe mesin AC yang 

digunakan adalah tipe mesin AC terpusat (central AC). AC terpusat yaitu 

AC tipe besar yang dikendalikan secara terpusat untuk melayani satu 

gedung besar yang melibatkan sistem jaringan distribusi udara (ducting) 

untuk mencatu udara sejuk ke dalam ruangan dan mengambil kembali 

untuk diolah kembali. Lubang tempat udara dari sistem AC yang masuk 

ke dalam ruangan disebut difuser (diffuser), sedangkan lubang tempat 

udara kembali dari dalam ruangan ke jaringan disebut gril (grill). 

Kelebihan sistem AC terpusat : 

a. Daya jangkau pengkondisian udara yang cukup luas 

b. Sangat tepat untuk ruang yang berkapasitas besar 

 

Sistem yang digunakan pada AC terpusat yaitu : 

a. Unit pendingin (Chiller), yang mengolah refrigeran hingga siap 

mendinginkan. 

b. Unit pengolah udara (Air Handling Unit, AHU), unit untuk 

mengolah udara yang digunakan untuk mengkondisikan udara 

ruangan. Udara luar dimasukkan untuk dicampur dengan udara 

balik (dari dalam ruangan). 

c. Unit koil fan (Fan Coil Unit, FCU) versi kecil dari AHU. 

d. Sistem saluran udara (Ducting System) 

 

7. Instalasi Pencahayaan 

Pencahayaan yang digunakan pada bangunan rental office dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

 Pencahayaan Alami 

Data mengenai perubahan dan frekuensi tingkat pencahayaan alami 

yang terjadi di tempat terbuka, dapat digunakan untuk 

memperhitungkan waktu dalam jam kerja selam satu tahun dimana 
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tingkat pencahayaan alami dapat dipenuhi oleh pencahayaan alami 

saja atau perlu tambahan pencahayaan buatan. Waktu tersebut pada 

umumnya diambil antara jam 8.00 - 16.00 waktu setempat, dengan 

prosentase tingkat pencahayaan yang dapat dipenuhi adalah 90%.   

Pertimbangan : 

a. Lokasi di pusat kota 

b. Luas bukaan pada bangunan 

c. Warna dan tekstur obyek pembiasan 

d. Panjang cantilever dan overhang bangunan 

e. Menggunakan cahaya langit bukan sinar matahari secara 

langsung 

 

Pencahayaan alami siang hari harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Pencahayaan alami siang hari dalam bangunan gedung harus 

memenuhi tata cara penerapan konservasi energi dengan selubung 

bangunan. 

2) Cahaya alami harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 

pencahayaan siang hari 

3) Dalam pemanfaatan pencahayaan alami, masuknya rediasi 

matahari langsung ke dalam bangunan harus dibuat seminimal 

mungkin. Cahaya langit harus diutamakan daripada cahaya 

langsung. 

 

Untuk menghindari pencahayaan langsung dari terik matahari : 

a. Pemantulan, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan. 

b. Pemilihan material (warna dan tekstur) yang dapat memantulkan 

cahaya matahari tanpa menyilaukan 

c. Menggunakan elemen kaca pada bukaan, yang dapat 

memantulkan radiasi panas dan membaurkan sinar matahari. 

d. Pertimbangan luas bukaan terhadap luas lantai pada tiap ruang. 
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e. Luas bukaan untuk ruang kegiatan adalah 20 % luas lantai ruang. 

f. Luas bukaan untuk lorong / selasar dalam bangunan minimal 

0,3m2/5m panjang gang. 

 

Perancangan pencahayaan alami siang hari harus memenuhi ketentuan 

berikut : 

1) Kaca akan mengurangi performasi termal dari dinding, hal ini 

harus diperbaiki dengan memasang alat peneduh. 

2) Tingkat pencahayaan yang dihasilkan oleh cahaya alami 

adalah tidak tetap, untuk mengatur tingkat pencahayaan yang 

dihasilkan oleh gabungan cahaya buatan dan alami harus 

dipasang saklar otomatis. 

3) Silau yang timbul harus dikendalikan semaksimal mungkin, 

baik yang langsung dari cahaya maupun pantulannya, dan 

yang ditransmisikan melalui bahan translusen. 

 

 Pencahayaan Buatan 

Sistem tata cahaya buatan harus dirancang sehingga didapatkan 

lingkungan visual yang nyaman, efektif dan fleksibel serta 

penggunaan energi yang maksimal. 

 

Dasar pertimbangan: 

a. Kebutuhan pencahayaan dengan penyesuaian intensitas dan 

kegiatan penghuni. 

b. Jenis dan warna lampu disesuaikan dengan kebutuhan penghuni. 

c. Pencahayaan menggabungkan antara pencahayaan umum dan 

lokal. Pencahayaan umum memanfaatkan sumber-sumber 

cahaya tersembunyi di langit-langit, sedangkan pencahayaan 

lokal memakai lampu-lampu di meja-meja kerja. 

d. Kesilauan karena lampu harus dihindari . 
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Penggunaan energi untuk tata cahaya buatan dapat diperkecil 

dengan mengurangi daya terpasang, melalui pemilihan lampu dengan 

efikasi tinggi, serta balast dan armatur yang efisien. Lampu pijar 

mempunyai efikasi rendah, penggunaannya harus dibatasi. Lampu 

Fluorescent dan lampu pelepasan lainnya yang efikasinya lebih tinggi, 

harus lebih banyak digunakan. 

Pemilihan armatur harus mempunyai karakteristik distribusi 

cahaya sesuai dengan penggunaannya, mempunyai efisiensi yang 

tinggi dan tidak silau. Panas yang dipancarkan armatur, sebagian besar 

harus dapat dialirkan ke luar ruangan. 

Penggunaan pencahayaan setempat di samping pencahayaan 

umum dengan tingkat pencahayaan yang lebih rendah akan lebih 

efisien dibandingkan pencahayaan umum saja dengan tingkat 

pencahayaan yang tinggi. 

Pada ruangan yang tinggi harus digunakan lampu pelepasan 

dengan armatur reflektor sebagai sumber pencahayaan utama. 

Pencahayaan di dalam bangunan gedung/ruangan, daya per meter 

persegi tidak boleh melebihi harga maksimum untuk masing-masing 

jenis ruangan (untuk kantor, daya pencahayaan maksimumnya tidak 

boleh melebihi 15 W/m2) 

 

Type System Penerangan8 

1. Direct Lighting (penerangan langsung) = 90-100% 

2. Semi Direct Lighting (setengah langsung) = 80% 

3. Direct Indirect Lighting (kombinasi) = 40-60% 

4. Semi Indirect Lighting (setengah tidak langsung) = 60-90% 

5. Indirect Lighting (tidak langsung) = 60% 

 

                                                
8 Ibid., hal. 61. 
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Tabel V.12. Kebutuhan Cahaya Untuk Ruang Kantor 

Situation Standard service 
illuminance (lux) 

Position of 
measurement 

Limiting 
glare index 

General office with mainly 
clerical task and occasional 
typing 

500 Desk 19 

Deep plan general offices 750 Desk 19 

Busines machine and typing 
offices 

750 Copy 19 

Conference rooms 750 Tables 16 

Executive offices 500 Desk 16 

Working spaces 500 Desk 19 

Computer rooms 500 Working plane 19 

Drawing offices 750 Board 16 

Sumber : New Metric Handbook, 1979 

 

Untuk pencahayaan buatan pada rental office menggunakan luminer 

untuk lampu fluorescent bereflektor baur dengan 2 lampu masing-

masing menghasilkan arus cahaya 3200 lumen. Tiap luminer berjarak 

2 m.  

 

Pengendalian tata cahaya adalah sebagai berikut : 

1) Setiap pemasangan partisi yang membentuk ruangan harus 

dilengkapi minimum satu saklar on/off untuk setiap ruangan. 

2) Denah dengan luas maksimum 30 m2 harus dilengkapi dengan 

satu saklar. 

3) Pencahayaan luar bangunan dengan waktu operasi 24 jam terus 

menerus, harus dapat dikendalikan secara otomatis dengan 

timer, photocell atau gabungan keduanya. 

4) Daerah dimana pencahayaan alami tersedia dengan cukup, 

harus dilengkapi dengan saklar pengendali otomatis yang 

dapat mematikan atau menghidupkan armature sesuai dengan 

tingkat pencahayaan yang dirancang. 
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8. Akustik 

Dasar pertimbangan : 

a. Aktivitas di dalam ruangan yang membutuhkan ketenangan 

b. Jenis material interior 

c. Sifat dan karakter material interior 

d. Sumber bunyi 

Penanganan kebisingan ruang dalam : 

a. Mengusahakan peredaman pada sumber kebisingan 

b. Mengisolasi sumber kebisingan atau memakai penghalang bunyi 

c. Mengelompokkan ruang yang cenderung bising 

d. Meletakkan sumber-sumber bising pada bagian bangunan yang 

masif (basement) 

e. Mengurangi kebisingan akibat bunyi injak dengan bahan-bahan 

yang lentur 

f. Mengurangi kebisingan pada ruang-ruang bising dengan bahan-

bahan peredam 

g. Mengurangi kebsisingan dengan memutus jalan perambatan 

bunyi melalui struktur bangunan 

Pemilihan bahan akustik : 

a. mempunyai koefisien serap () yang sesuai dengan kebutuhan 

penyerapan 

b. penampilan sesuai dengan karakteristik estetik ruangan 

c. tahan terhadap api 

d. biaya pemasangan memadai 

e. pemasangan mudah dan menyediakan akses mudah 

f. awet, tahan terhadap uap air dan kondensasi dan jamur 

g. memiliki bilangan pantul cahaya yang sesuai dengan rancangan 

pencahayaan ruangan 

 

9. Jaringan Listrik 
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Instalasi listrik sama seperti instalasi yang lain memiliki peranan 

yang penting dalam fungsi sebuah bangunan. Karena instalasi listrik 

merupakan instalasi penggerak yang vital dalam suatu bangunan, karena 

hampir seluruh perangkat dalam bangunan khususnya perangkat utilitas 

adalah berkekuatan listrik. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan instalasi listrik 

adalah  : 

1. Keamanan 

Kaitannya dengan keselamatan bangunan dimana ada 

kemungkinan  untuk terjadi hubungan pendek. 

2. Kemudahan 

Hubungannya dengan pengontrolan terhadap kerusakan dan 

kemudahan penggantian. 

3. Ekonomis 

Syarat-syarat perancangan jaringan listrik yang ekonomis. 

4. Fleksibel 

Jaringan harus memberi kemungkinan untuk menambah beban, 

tapi harus dalam batas ekonomis, cadangan tambahan beban yang 

berlebihan adalah tidak ekonomis dan pemborosan. 

5. Kepercayaan 

Jaringan instalasi harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya, 

sebab pembebanan oleh peralatan listrik sering tidak dapat 

dikontrol. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas bahan 

instalasi. 

6. Keamanan 

Jaringan instalasi harus dirancang sesuai dengan peraturan 

nasional yang berlaku (Peraturan Umum Instalasi Listrik). 

Tabung-tabung instalasi harus mudah dicapai dan bebas 

hambatan. 
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Sumber tenaga listrik pada bangunan umumnya diperoleh dari : 

a. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

b. Generator, sebagai cadangan yang bekerja secara otomatis pada 

waktu listrik padam dengan delay sekitar 10 detik 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan instalasi bawah tanah: 

a. Jaringan harus cukup dalam sehingga kabel berjarak 24” dari 

permukaan tanah dan apabila terdapat dua jaringan atau lebih 

sebaiknya masing-masing kabel berjarak 6”. 

b. Jaringan tertimbun dalam tanah maka timbunan harus berupa 

pasir atau kerikil setebal 6” dan bebas urugan tanah. Untuk 

melindungi kabel, sebaiknya diberikan lapisan plat beton tipis dan 

selanjutnya baru diurug tanah. 

c. Jaringan kabel di bawah jalan raya, jalan kaki, perkerasan maka 

kabel harus dilindungi pipa besi minimum 2”. 

d. Kabel yang tertanam harus dibuat semacam pengontrol pada 

setiap jarak tertentu, untuk mempermudah perawatan dan 

perbaikan. 

e. Pada pekerjaan pemasangan, pipa listrik di bawah plafon harus 

tertanam dalam plesteran dinding (inbow), sedang jari kabel diatas 

plafon harus dipasang rapi dengan kait-kait penguat.  

 

Instalasi dalam gedung dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

a. Instalasi untuk penerangan 

Yaitu semua jaringan atau instalasi yang difungsikan untuk 

penerangan (lampu). 

b. Instalasi untuk power (lift, AC, pompa) 

 

 

PLN 

Ke Panel 
Distribus

i 

Gardu 
Trafo 

Main 
Panel 

Sub Main 
Panel 

Generator 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

151 

 

IV - 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar V.34. Skema Panel Listrik 

(Sumber : Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan, 2002) 

 

Sumber daya listrik untuk bangunan rental office ini memenuhi ketentuan 

berikut ini : 

1) Bangunan dengan total daya listrik lebih dari 100 kVA harus 

dilengkapi dengan perancangan system listrik sehingga konsumsi 

energy listrikya dapat sipantau. 

2) Supai daya listrik minimal dibagi menjadi : 

 Sistem tata cahaya 

 Sistem tata udara 

3) Faktor daya instalasi listrik bangunan tidak boleh kurang dari 0,8 

4) Perlengkapan hubung bagi harus dilengkapi dengan : 

 Pengukur arus 

 Pengukur tegangan 

 Pengukur factor daya 

5) Perlengkapan hubung bagi system tata udara dan tata cahaya harus 

dilengkapi dengan pengukur energy listrik (kwh meter). 

6) Bagian bangunan gedung yang disewakan harus dilengkapi dengan 

pengukur arus, pengukur tegangan dan pengukur energy kecuali 

untuk pencahayaan umum dan system tata udara sentral. 

7) Setiap utilitas bangunan yang mengkonsumsi energi harus 

dilengkapi dengan alat pengukur energy listrik. 

8) Setiap peralatan ukur harus diletakkan di tempat yang dapat 

dipantau dengan cermat. 
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10. Jaringan Telepon 

Instalasi telepon dengan sistem PABX (Private Automatic Branch 

Exchange) adalah sistem jaringan telepon dengan menggunakan satu 

nomer (sistem operator) yang kemudian dihubungkan dengan pesawat 

telepon yang lain baik itu untuk penggunaan dalam satu bangunan 

maupun untuk satu kawasan. 

Supaya sistem telepon ini dapat berfungsi harus dipersiapkan9 : 

a. Panel distribusi saluran telepon 

b. Unit PABX sesuai dengan jumlah sambungan 

c. Handset telepon sama dengan jumlah kebutuhan 

d. Kabel telepon dalam bangunan 

e. Konektor kabel bangunan 

 

Untuk menentukan jumlah pesawat telepon direct line maupun 

extensions harus mempertimbangkan faktor-faktor10 : 

a. Jabatan personel 

b. Tugas personel yang dianggap cukup penting sehingga 

memerlukan sarana telepon 

c. Jumlah dari penyewa gedung perkantoran bertingkat 

d. Fungsi ruangan dan lokasi 

 

11. Penangkal Petir 

Instalasi penangkal petir adalah suatu sistem instalasi dengan 

komponen-komponen dan peralatan-peralatan yang secara keseluruhan 

berfungsi untuk menangkap petir dan menyalurkannya ke tanah, sehingga 

semua bagian dari bangunan beserta isinya atau benda-benda yang 

dilindunginya terhindar dari bahaya sambaran petir. 

                                                
9 Dwi Tangoro, 2000, Utilitas Bangunan, hal 85, Jakarta : UI Press 
10 Ibid., hal 86. 
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Penangkal petir terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut : 

1. Penghantar panas di atas tanah yaitu penghantar yang dipasang di 

atas atap sebagai penangkap petir, berupa elektroda logam yang 

dipasang tegak dan elektroda logam yang dipasang mendatar. 

2. Penghantar pada dinding atau di dalam bangunan, sebagai 

penyalur arus petir ke tanah yang terbuat dari tembaga, baja 

galvanish atau alumunium. 

3. Elektroda-elektroda tanah, antara lain : 

a. Elektroda pita (strip) yang ditanam minimum 0,5-1 m dari 

permukaan tanah. 

b. Elektroda batang, dari pipa atau besi baja profil yang 

dipancangkan tegak lurus dalam tanah sedalam  2 m. 

c. Elektroda plat, ditanam minimal 50 cm dari permukaan 

tanah. 

 

4.7.   Analisa Bangunan Hemat Energi dengan Selubung Bangunan 

1) Strategi Desain Sadar Energi pada Bangunan Komersial11  

Berikut beberapa pemikiran yang akan menjadi konsep dasar 

desain sadar energi : 

 Untuk mencapai kenyamanan termal didalam ruang, maka 

bangunan dirancang sedemikian rupa untuk dapat mengontrol 

panas matahari sesuai dengan kebutuhannya. Diperlukan strategi 

pendinginan dan penurunan kelembapan (cooling and 

dehumidification strategy), mengingat temperature luar rata-rata 

Indonesia DBT = 23-250 C dengan kelembapan relatif RH = 80-

100%. 

                                                
11 Jimmy Priatman. “Energy Conscious Design Konsepsi dan Strategi Perancangan 
Bangunan di Indonesia”. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 31, No. 1, Juli 2003 : 3.51 
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – Universitas Kristen 
Petra. Halaman 44.  
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 Untuk mencapai kenyaman visual didalam ruang, maka bangunan 

harus dirancang untuk cepat mengontrol strategi optimasi 

penerangan alamiah mengingat iluminasi luar rata-rata di Indonesia 

mencapai E = 10.000 lux. 

 Kontrol lingkungan pasif dilakukan untuk mencapai kenyamanan 

termal maupun visual dengan memanfaatkan seluruh potensi iklim 

setempat yang dikontrol dengan elemen-elemen bangunan (atap, 

dinding, lantai, pintu, jendela, aksesoris, lansekap) yang dirancang 

tanpa menggunakan energi (listrik). 

 Kontrol lingkungan aktif dilakukan untuk mencapai kenyamanan 

termal maupun visual dengan memanfaatkan potensi iklim yang 

ada dan dirancang dengan bantuan teknologi maupun instrument 

yang menggunakan menggunakan energi (listrik). 

 Kontrol lingkungan hybrid dilakukan untuk mencapai kenyamana 

termal maupun visual dengan kombinasi pasif dan aktif untuk 

memperoleh kinerja bangunan yang maksimal. 

 Untuk mencapai sasaran penghematan energi yang optimal, maka 

prioritas uatama adalah kontrol pasif, lalu disusul kontrol hybrid 

dan kontrol aktif sebagi pilihan terakhir. 

Pada bangunan komersial (gedung perkantoran, perhotelan, 

apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit) penggunaan energi untuk 

kenyamanan termal berkisar 50%-70% dari seluruh energy listrik yang 

digunakan, sedangkan untuk kenyamanan visual berkisar 25-30%, untuk  

pemkaian lift/elevator berkisar 2-10%12, maka jumlah penggunaan energi 

tergantung dari banyak faktor yang secara bertingkat diurutkan sebagai 

berikut :  

 Fungsi Bangunan 

 Tipe Kontrol Lingkungan 

                                                
12 Analisis Konservasi Energi melalui Selubung Bangunan (Sandra Loekita). Universitas Petra 

Surabaya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

155 

 

IV - 

 Distribusi Energi 

 Jadwal Operasional 

 Arus Ventilasi 

 Kualitas Termal Bangunan 

Sasaran utama dari penghematan energi dalam bangunan gedung 

yaitu pada optimasi system tata udara dan sistem tata cahaya. Efisiensi 

sistem tata udara dapat dilakukan antara lain dengan cara memperkecil 

beban pendinginan serta pemilihan sistem dan kontrol tata udara yang 

tepat. 

Beban pendinginan dari suatu bangunan gedung yang dikondisikan 

terdiri dari beban internal yaitu beban yang ditimbulkan oleh lampu, 

penghuni serta peralatan lain yang menimbulkan panas, dan beban 

eksternal yaitu panas yang masuk dalam bangunan akibat radiasi 

matahari dan konduksi melalui selubung bangunan. Untuk membatasi 

beban eksternal,selubung bangunan dan bidang atap merupakan elemen 

bangunan yang penting yang harus diperhitungkan dalam penggunaan 

energi. Karena fungsinya sebagai selubung eksternal itulah maka kriteria-

kriteria konservasi energi perlu dipertimbangkan dalam proses desain 

suatu bangunan khususnya yang menyangkut perancangan bidang-bidang 

eksterior dalam hubungannya dengan penampilan bangunan. 

Untuk mengurangi beban eksternal, Badan Standardisasi Indonesia 

menentukan kriteria desain selubung bangunan yang dinyatakan dalam 

Harga Perpindahan Panas Menyeluruh  (Overall Thermal Transfer Value, 

OTTV) yaitu OTTV ≤ 45 W/m2.  

 

Strategi utama untuk desain sadar energi adalah : 

 Pendinginan dan Penurunan Kelembapan 

 Minimalisasi Beban Pendinginan (Cooling Load) 

 Optimalisasi Penerangan Alam 

 

Strategi kontrol pasif adalah : Optimasi Penerangan Alami (siang hari) 
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Strategi kontrol aktif adalah :  

a. Optimalisasi ventilasi buatan dengan HAVC (Heating-Ventilating-

Air Conditioning). 

b. Tapak : Minimalisasi arah angin. 

Karakteristik tapak perlu dipahami dengan baik untuk 

mengoptimalkan potensi yang ada untuk mencapai penghematan 

energi yang meliputi pemahaman ukuran, bentuk, 

kemiringan/kedataran, akses dan view tapak, lokasi dari bangunan 

sekitarnya, vegetasi, lintasan matahari, arah dan kecepatan angin, 

interval dan temperature kelembapan udara serta curah hujan perlu 

dianalisa. Lokasi jaringan utilitas umum serta peraturan tata 

bangunan, traffic kota perlu diperhitungkan untuk menentukan 

bagian lahan yang paling tepat untuk meletakkan bangunan. 

c. Orientasi : Mayoritas arah Selatan-Timur (kecuali untuk arsitektur 

surya). 

Tatanan ruang dalam dirancang untuk memenuhi gaya hidup para 

penghuninya sedemikian rupa untuk memperoleh kenyamanan 

termal secara pasif. Perlu dianalisa thermal zoning ruangan untuk 

penempatan yang menguntungkan bagi penghematan energi. 

d. Bentuk : Minimalisasi Surface to Volume Ratio. 

Bentuk bangunan mempunyai dampak langsung terhadap 

penggunaan energi yang meliputi bangun geometris, struktur 

komposisi, ketinggian, daerah-daerah bukaan, posisi terhadap 

bangunan lain (spacing and distance). Disini ratio area selubung 

bangunan terhadap volume bangunan menentukan tingkat 

perolehan panas. 

e. Fasade :  

 Minimalisasi Window to Wall Ratio (WWR) 

 Minimalisasi OTTV (Overall Thermal Transfer Value, 

Harga Perpindahan Termal Menyeluruh) ≤ 45 W/m2 
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 Minimalisasi Konduktansi Kaca 

 Maksimalisasi Insulasi Atap-Dinding 

 Maksimalisasi Absorpsi Atap-Dinding 

 Minimalisasi Infiltrasi 

Pengolahan fasade bangunan dengan relevansinya pada ratio area 

pembukaan/jendela dengan penentuan material selubung bangunan 

berperan penting sebagai transmitter, reflector, absorber kondisi 

cuaca eksternal. 

f. Elemen : Maksimalisasi Penangkal Matahari, Maksimalisasi 

Ventilasi Atap. 

Elemen bangunan (lantai, dinding, atap, langit-langit, 

aksesori,lansekap) secara langsung maupun tidak langsung dapat 

dirancang untuk penghematan energi atau sebagai instrumentasi 

surya maupun angin. 

 

2) Konservasi Energi dengan Selubung Bangunan 

Kecenderungan bangunan perkantoran yang membuka diri terhadap 

(exposed to) matahari, seperti pemakaian kaca di sepanjang tubuh 

bangunan, bentuk itu bermaksud untuk mempersilahkan panas masuk. 

Bangunan yang menggunakan kaca selebar-lebarnya seperti itu dengan 

sendirinya membawa konsekuensi besar. Penggunaan AC terpaksa 

berlebih-lebihan dan ini akan membuat bangunan menjadi boros energi13. 

Secara sederhana tugas AC adalah membuang kelebihan kalor dari 

dalam ruang ke luar ruang agar jumlah kalor di dalam ruang atau panas 

yang masuk kedalam ruangan tidak berlebih, tidak menyebabkan suhu 

udara naik di atas batas kenyamanan termal. Panas yang masuk ke dalam 

bangunan berasal dari sumber panas di dalam ruangan seperti peralatan 

listrik dan panas manusia maupun dari luar bangunan seperti radiasi 

matahari. 

                                                
13 Eko Budiharjo, 1996, Jati Diri Arsitektur Indonesia, hal 138, Bandung : PT Alumni 
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Radiasi panas matahari masuk ke dalam bangunan merambat 

melalui selubung bangunan. Penggunaan material kaca sebagai penutup 

dinding berakibat radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan 

semakin besar sehingga beban kerja AC akan semakin besar. Hal ini akan 

menyebabkan konsumsi listrik yang banyak. Pada bangunan yang berAC, 

energi listrik yang digunakan untuk AC dapat mencapai 60% dari total 

energi14. Konsekuensi dari semuanya adalah harga sewa bangunan 

gedung tersebut juga tinggi.  

 

Pertimbangan penggunaan AC sebagai penghawaan buatan 

daripada penghawaan alami adalah : 

1. Suhu udara rata-rata yang terlalu tinggi. 

2. Kelembaban udara yang tinggi antara 71 sampai dengan 87 persen 

3. Kualitas udara di sekitar bangunan yang buruk karena polusi asap 

kendaraan bermotor dan debu. 

4. Kecepatan angin yang tidak konstan dan cenderung panas. 

 

Kondisi kenyamanan thermal di Indonesia dibagi menjadi 15 : 

a) Sejuk nyaman  

Suhu efektif antara 20,5 C – 22,8 C 

b) Nyaman optimal 

Suhu efektif antara 22,8 C – 25,8 C 

c) Hangat nyaman 

Suhu efektif antara 25,8 C – 27,1 C 

 

Tata cara konservasi energi pada bangunan gedung bertujuan agar 

diperoleh bangunan gedung yang pengoperasiannya dan 

pemeliharaannya dapat menghemat energi tanpa harus mengurangi dan 

                                                
14 Prasasto Satwiko, 2004, Fisika Bangunan 2, hal 4,Yogyakarta : Penerbit Andi 

15 Anonim, SNI 03-6389-2000:Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung, 
hal 38, Badan Standarisasi Nasional. 
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atau menambah fungsi bangunan, kenyamanan, produktivitas kerja 

penghuni, serta mempertimbangkan aspek biaya. Untuk Indonesia 

ditentukan nilai perpindahan termal menyeluruh untuk selubung 

bangunan tidak melebihi 45 watt/m2. Agar hal tersebut dapat tercapai 

harus memperhatikan beberapa hal yaitu : 

a. material dinding 

b. luas bukaan 

c. jenis kaca penutup dinding (curtain wall) 

d. shading 

Beberapa kriteria harus dipenuhi oleh suatu sistem selubung 

bangunan dan material selubung bangunan yang baik yang meliputi :  

1. Kriteria lingkungan 

2. Kriteria struktural 

3. Kriteria biaya 

4. Kriteria regulasi bangunan 

5. Kriteria estetika 

6. Kriteria konstruksi 

Berdasarkan paparan teori tentang tata cara konservasi energy 

dengan selubung bangunan, maka desain selubung bangunan yang 

digunakan adalah second skin construction, yaitu suatu tipe konstruksi 

dinding yang menghalangi paparan sinar matahari dari arah timur dan 

barat yang merupakan sisi terpanas dari bangunan rental office ini. 

Konstruksi dinding masif ini terbuat dari pasangan batu bata setebal 15 

cm kemudian diberi rangka alumunium untuk pelapisan menggunakan 

bahan panel alumunim dengan warna putih semi kilap yang berfungsi 

memantulkan sinar matahari agar radiasi panas tidak masuk ke dalam 

ruang. Antara dinding kedua dengan dinding pertama (ruang dalam) 

diberi jarak 50-80 cm untuk inlet dan outlet udara. Udara ini berfungsi 

sebagai isolator radiasi panas matahari yang kemungkinan masih 

merembes menembus second skin construction akibat penyinaran 
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matahari yang terus menerus, sehingga radiasi panas matahari tidak 

sampai masuk ke dalam ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis selubung lain yang digunakan pada 

bangunan Rental Office ini yaitu double skin construction. Penggunaan 

double skin construction juga sesuai dengan citra bangunan rental office 

yang berkesan formal. Konstruksi dinding kaca ganda (double skin 

construction) dengan rongga udara sebagai isolator panas antara 35 cm – 

50 cm antara kaca luar dan kaca dalam. Dinding kaca luar ketebalan 12 

mm dari jenis kaca dengan transmisi tinggi, sedangkan kaca dalam 

ketebalan 6 mm – 8 mm dari jenis high performance glass. Terdapat 

rongga udara menerus sehingga merupakan cerobong kaca (glass shaft) 

dengan ketinggian meliputi beberapa lantai. Pada bagian atas dan bawah 

terdapat pembukaan-pembukaan yang berfungsi sebagai jalan masuk dan 

keluar ventilasi udara (inlet dan outlet). 

Desain selubung bangunan yang lain yaitu : 

Analisa : 

a. Untuk tipe kaca yang digunakan pada fasade timur dan barat 

memakai SS12 Gn PS HC High Performance Film Scratch 

Resistant Hard Coat (Colour Green) SC = 0,28. Pemilihan tipe kaca 

dengan koefisien peneduh 0,28 sangat cocok untuk menutup bidang 

timur dan barat bangunan karena hanya sekitar 28% cahaya 

matahari yang mampu masuk diteruskan 

b. Sedangkan tipe kaca untuk fasade utara dan selatan menggunakan 

jenis kaca Tinted Solar Control Glass Grey dengan koefisien 

Gambar V.35. Second skin 
Construction 
(Sumber : Analisa Pribadi. 2009) 
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peneduh (SC) = 0,42. Jenis kaca ini mampu meneruskan cahaya 

matahari sampai 42% karena fasade utara dan selatan 

mambutuhkan pencahayaan alami yang cukup. 

c. Dinding dengan tebal 200mm, bagian dalam dan luar diplester 

15mm dan dicat warna putih semi kilap. 

d. Luas bukaan terhadap luas seluruh permukaan dinding (WWR 

adalah 0,51. 

 

e. Menggunakan shading horizontal khususnya untuk fasade utara dan 

selatan sesuai dengan sudut dating sinar matahari (yang sudah 

diukur sebelumnya) sebesar 69o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup atap tanpa penerangan alami siang hari, harus memenuhi 

ketentuan memiliki transmitansi termal atau harga U tidak melebihi 

angka-angka pada tabel  di bawah : 

Tabel V.12. Harga U Maksimum Dari Penutup Atap 

Klasifikasi 
Berat Atap 

(Kg/m2) Warna Terang Warna Gelap 

Ringan kurang dari 50 0,7 0,5 

Sedang 50 – 230 1,0 0,8 

Berat Lebih dari 230 1,6 1,2 
Sumber : SK SNI T-14-1993-03 : Tata Cara Perencanaan Teknis Konservasi Energi 

pada Bangunan Gedung 
 

Atap menggunakan sleb beton bertulang setebal 120 mm, ditambah 

green roof sebagai isolator setebal 100-120 cm untuk menyerap panas 

Gambar V.36. Shading Horizontal 
(Sumber : Analisa Pribadi. 2009) 
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dan mengurangi efek pemantulan radisi panas pada atap serta lingkungan 

sekitar. 

Selain dapat megurangi efek pemantulan panas matahari, green 

roof juga berfungsi : 

a. Mengurangi panas dan beban pendinginan bangunan 

b. Meningkatkan kualitas udara 

c. Menciptakan lingkungan yang sehat 

d. Menambah nilai visualisasi estetika 

e. Memperpanjang umur atap 

 
 

Gambar V.37. Skema Green Roof 
(Sumber : www.google.com) 
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