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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN 

 

5.1 Konsep dasar perencanaan dan perancangan 

Konsep dasarl perencanaan ini merupakan llandasan pokokl dalam prosesl 

desain fisikl rest areal dan hasil industi masyarakat denganl kearipan lokal  dengan 

pendekatanl localityl. Sehingga perancanganl bangunan tidak menyimpangl dari 

temal dan yang mengangkatl kultur masyarakat lsekitar yang menjadikan karakter 

bangunanl. 

Fungsional dari lbangunan lrest larea Tol Pemalang- Batang  dengan 

pendekatanl localityl,sebagai salahl satu banguanl yang memperhatikanl daerah yang 

dimanal “Pekalongan” mempunyai cirikhasl yang terkenal dengan berbagail hasil 

produkl dari masarakatl salah satu nya adalahl batik. dimana rest areal ini berfungsil 

sebagai tempat beristirahatl dan memperkenalkan karakter daerah yang diterapkan 

padal bangunan. rest area ini mewadahi lapanganl industri untuk masyarakatl sekitar 

menjual jasa produkl ataupun dengan menjuall kulinerl khas daerah. fungsi utamal 

dari rest area ini adalahl mewadahi kebutuhan untuk penggunal jalan Toll dengan 

fasilitasl pendukung lainnya.   

 

 

 

Gambar 5.1 lokasi site   

Sumber: https://www.google.co.id/maps 

 



 
 

berdasarkanl peraturan bangunanl diketahuil : KDBl 70  %  luasl tapakl : 10.000ll m²  

          : luasl lahanl x KDB = 10.000 m²  

          : 7.000l m²  

 

kebutuhan bangunan : 

 

 

Gambar 5.2 totall jumlah kebutuhanl ruang  

 Sumber: analisisl pribadi 

 

5.2 Konsep Zona ruang  

 

Gambar 5.3 siteplanl 

Sumber: data pribadi 

 

 

 

 



 
 

Terdapat zonal ruangl dil rest  area Tol Pemalang-Batang yangll menunjukanll 

aktivitasl yang tidakll bisa dilaluil oleh pengunjungll restll area Tol Pemalang-Batang 

terdapatll nya zonal privatell yang tidak bisal diaksesl oleh pengunjungll restl area yang 

hanyal bisa diaksesl loleh pengelola restll area. terdapatnya parkiranll pengelola & 

bangunanl yang beradal disebelahl kiri lbangunan komersill dan lfasilitasl ruang 

lainnyal. untuk zona publikl terdapat nyal area komersilll, masjid, lpombensinl dan 

bengkelll. dan 3 pos untukl lsatpam yang ldilengkapil dengan ldisplayl CCTV untuk 

keamananll pada restll area. denganl ditepatkanl pada lpintu masukl dan lpintu keluar 

padal lokasi tapak. 

 

5.3 Konsep Kontur tanah  

Konsep untukl konturl tanahl dalaml lokasil tapakl mengunakanl lpenambahan/Filll 

untuk menciptakanll hirarkil ruang dan mencegahll gendanganl airl yang beradall 

dilokasi tapakll untuk tidak masukll kedalam bangunanll karena konturl tanahl lokasi 

tapakl terbilang datarll. 

 

Gambar 5.4 lokasill site 

Sumber: datal pribadi 

                               

Gambar 5.5 lokasi siteplan 



 
 

Sumber: datal pribadi 

 

 

Gambar 5.6 perspektifl masa bangunanl 

Sumber: datal pribadi 

 

5.4 Konsepl Konturl tanahl  

5.4.1 Konsepl modull koloml 

        

    

 

Gambar 5.7 konsepl gridl kolom  

Sumber: datal pribadi 

 

modull  yang digunakanl pada perancanganl restl area SOROJA adalahl :  

a. modull horisontall dengan menyesuaikanl bentuk bangunanl  

b. modull vertikall  

- denganl menggunakanl grid kolom 5 x 5 m  

- dengan tinggil bangunanl 3.5  m 

 

 



 
 

 

5.4.2 Sisteml strukturl bangunanl  

pondasi bangunanl menggunakan pondasil foot platl dengan ldipasang mengikutil 

sistem modull kolom . 

 

 

Gambar 5.8 pondasil Foot lplat  

Sumber: datal pribadi 

 

dengan menggunakanl bajal pada koloml yang berpungsil menopang atapl pada 

bangunanl 

5.4.3 Bahanl bangunanl   

bahan bangunanl dipilih sesuail denganl kebutuhan ruangl dan bentuk bangunanl. 

Bahan bangunanl yang harus denganl kebutuhanl sesuai dengan lfungsi danl 

menyesuaikan dengan kondisil alam. 

                     

 

Gambar 5.9 batal hebel 

Sumber: https://www.google.com/search?q=bata+hebel 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=bata+hebel


 
 

 

5.5 Utilitasl  

sisteml utilitasl pada bangunanl dilengkapi ldengan sistem llistrik, 

plumbingl,kebakaran,dan lkeamanan  :   

 -  Listrikl  

 

Gambar 5.10 Sirkulasil Listrik  

Sumber: datal pribadi 

 

-  systeml plumbingl airl bersihl 

 

 

-  systeml plumbingl airl kotorl 

             

Gambar 5.11 systeml plumbingl air kotorl & bersihl 

Sumber: datal pribadi 

-  system pemadam kebakaran  

                     

Gambar 5.12 systeml pemadaml kebakaranl   

Sumber: datal pribadi 



 
 

 -  systeml Keamananl CCTV  

 

 

Gambar 5.13 systeml keamananl CCTV  

Sumber: https://www.google.com/search?q=sitem+keamanan+pada+bangunan 

 

5.6 Konsepl Aspekl Arsitekturall  

5.6.1 Konsepl Landskapl 

lingkunganl jalan toll biasanyal cenderungl gersangl dan panasl karena lbesar lahanl 

ditutupi lapisanl jalan berupal aspal atau betonl yang cenderungl menyerap panasl. 

oleh sebabl itu dibutuhkanl sebuah penataanl vegetasi untukl menghasilkanl suasanal 

nyaman dan teduhl bagi pemakail restl area di jalanl toll untuk beristirahatl danl lain-

lain. sehinggal penggunal restl area merasal nyaman ldan lbetah luntuk mengisil 

kawasanl restl area. 

               

Gambar 5.14 penataanl vegetasil  

Sumber: datal pribadi 

 

https://www.google.com/search?q=sitem+keamanan+pada+bangunan


 
 

5.6.2 Konsepl tatal masal bangunanl  

Restl area ini lmemiliki fungsil utama sebagail saranal peristirahatan yangl mampul 

mengembalikanl kebugaran. Pengelolaanl tata massal bangunan inil didasarkanl pada 

lperzoningan lterhadap analisal site luntuk meresponl kondisil dan potensil lokasi tapakl. 

Sirkulasil di dalaml site diaturl menyesuaikanl dengan tataletakl massal bangunanl jadi 

pengunjungl rest areal toll pemalang-batang  lbisa memilihl sirkulasil untuk kebutuhanl 

nya masingl-masing. 

 

 

Gambar 5.15 masall bangunanll & sirkulasil  

Sumber: datal pribadi 

 

 

5.6.3 Konsepl bentukl masal bangunanl  

bentukl bangunan  menyesuaikanl lingkungan sekitarl dengan bentukl yang 

dominanl lebih kel persegi panjangl dan menggunakanl kategoril tranformasi bentukl 

subtraktifl dan adiktifl ( penguranganl dan penambahanl ) padal masa bangunanl 

 



 
 

         

Gambar 5.16 masal bangunanl  

Sumber: datal pribadi 

5.6.4 Konsepl fasadl bangunanl  

Tampilan bangunanl atau fasadl bangunan merupakanl salah satul unsur lyang pentingl dari sebuahl 

bangunan. karenal tampilan bangunanl yang mengepresikanl bentuk fasadl untuk 

menyampaikanl makna atau pesanl ide kedalaml bentuk yang ditampilkanl. restl area 

toll Pemalang- Batang merupakanl bangunanl untuk saran beristirahatl bagi penggunal 

jalan toll denganl pendekatanl localityll. selain untuk beristirahatl bangunan ini 

memberikanl kesan lbahwa Pekalongan mempunyai cirikhasl daerahl batik. lagar tidak 

lepasl dari budayal yang adal sejak zamanl dahuluu maka bangunanl ini diharapkan 

lmengangkat lnilai sejarah yangl ada didaerahl Pekalongan. 

                 

Gambar 5.17 fasadl bangunanl  

Sumber: datal pribadi 

fasad menggunakanl secondaryl skinl adalah menggunakanl sisteml kulit 

bangunanl untuk membuatl bentukl bangunan lebihl menarikl perhatianl pengunjungl 

untuk masukl kedalam bangunanl. sistem kulitl bangunanl juga bisal dijadikan l sebagai 

pengaturanl cahaya untuk masukl kedalaml bangunan agar lcahaya yang masuk tidakl 

terlalu banyakl.



 
 

 

 

 

 

 

 

 


