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ABSTRAK 
 

NIDZAL EMIRAL EMRAN, 2022, Perancangan Strata Office dengan Konsep Smart 

Building di Kota Makassar. Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Eng, Rosady Mulyadi, ST., 

MT., Andi Syahriyunita, ST., MT.  

  
Strata office ini terletak di jalan Metro Tanjung Bunga kota Makassar, disertai 

dengan pendekatan konsep smart building sebagai bangunan dengan teknologi 

otomatis untuk memfasilitasi tiap perusahaan maupun perseorangan yang bergerak 

diberbagai sector industry guna memenuhi kebutuhan pada kegiatan bisnis modern di 

kota Makassar.  

Kemudahan, kenyamanan dan peningkatan keamanan yang diberikan pada 

konsep smart building merupakan langkah peningkatan pelayanan pada bangunan 

untuk menunjang kegiatan bisnis modern yang dapat diterapkan dari berbagai macam 

aspek pada utilitas bangunan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, 

penggunaan perangkat elektronik digital, peningkatan keamanan pada bangunan, 

mengurangi kesalahan manusia (human error) serta jaringan nir kabel. Konsep Smart 

Building dapat memangkas penggunaan energi antara 20% hingga 50% pada sebuah 

bangunan, hal ini sangat bermanfaat dan mempermudah dalam pengelolaan gedung 

sehingga lebih efisien.  

Metode arsitektur yang digunakan ialah menggunakan data yang diperlukan 

pada tapak dan data referensi literatur sebagai acuan perancangan. Pada bangunan 

menggunakan sistem inframerah pada utilitas pencahayaan, smart lock pada pintu, 



sistem parkir otomatis RFID, sistem smart glass pada kaca, kamera CCTV, panel 

surya, dan self watering system pada toilet yang semuanya terintegrasi pada unit 

control dan dapat diprogram secara otomatis.    

 

Kata Kunci :  Strata Office, Smart Building, Otomatis, Sistem, Digital, Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
NIDZAL EMIRAL EMRAN, 2022, Planning Office Strata with Smart Building Concept 

in Makassar City s. Supervisor : Dr. Ir. Eng, Rosady Mulyadi, ST., MT., Andi 

Syahriyunita, ST., MT.  

 

This strata office is located on Metro Tanjung Bunga street, Makassar city, 

accompanied by a smart building concept approach as a building with automatic 

technology to facilitate each company and individual engaged in various industrial 

sectors to facilitating  modern business activities in the city of Makassar.  

The convenience, comfort and increased security provided in the smart building 

concept is a step to improve services in buildings for support modern business 

activities that can be applied from various aspects of building utilities by increasing 

energy use efficiency, using digital electronic devices, increasing security in buildings, 

reducing human error and wireless networks. The smart building concept can cut of 

using energy between 20% and 50% in a building, this is very useful and makes 

building management easier and more efficient.  

The architectural method used is to use the required data on the site and 

literature reference data as a design reference. In buildings, using infrared systems in 

lighting utilities, smart locks on doors, RFID automatic parking systems, smart glass 

systems on glass material, CCTV cameras, solar panels, and self watering systems on 

toilets, all of which are integrated in the control unit and can be programmed 



automatically. 

 

Keywords : Strata Office, Smart Building, Automatic, System, Digital, Makassar 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang  

 
Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia, yang 

merupakan kota terbesar keempat Nasional dan terbesar pada Kawasan 

Timur Indonesia dengan jumlah penduduk 1.526.677 jiwa ( Data BPS Kota 

Makassar,2019 ) . sentra pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota 

Makassar memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, terbukti dari 

pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,23 persen di tahun 2019 ( Data 

Pemkot Makassar,2019) yang membuahkan kiprah sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, sentra kegiatan pemerintahan, 

jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara serta 

pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.  

 Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sarana untuk memfasilitasi 

kebutuhan perusahaan dalam menunjang pergerakan bisnis perseroan. Akan 

tetapi, tidak semua perusahaan lokal dan perusahaan - perusahaan asing yang 

hanya melakukan kegiatan bisnisnya dalam jangka waktu terbatas pada satu 

daerah dapat memiliki sarana penunjang kegiatan bisnis. Biaya 

pembangunan yang semakin mahal dan sempitnya lahan tanah untuk 

mengakomodir tiap perusahaan yang ingin membuat sarana penunjang 

sendiri, sehingga dibutuhkannya infrastruktur sebagai solusi guna 
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memuluskan perputaran roda ekonomi dan usaha daerah.  

Perkembangan teknologi pada masa kini yang serba online (daring) 

dan perilaku orang – orang yang ingin cepat dan praktis sangat memengaruhi 

kegiatan bisnis yang membuat tiap - tiap perusahaan maupun perorangan 

sebagai pelaku bisnis dituntut untuk memenuhi permintaan pasar dan 

mengikuti tren perkembangan teknologi saat ini, hal ini menyebabkan 

penggunaan energi  seperti listrik pada suatu bangunan menjadi sangat boros. 

Ditambah lagi, padatnya aktivitas dari banyaknya orang pada suatu gedung 

perkantoran membutuhkan ruang kerja dan kantor yang fleksibel, serta dapat 

memenuhi aktivitas perkantoran secara digital maupun konvensional.  

Dalam hal ini, konsep  perancangan pembangunan strata office 

dengan konsep bangunan pintar  (smart building) ialah salah satu solusi, 

sebuah konsep perencanaan yang menawarkan pembangunan infrastuktur 

bangunan tinggi bersusun dengan tiap lantainya memiliki fungsi ruangnya 

masing – masing yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan tiap pengguna 

gedung dalam kegiatan bisnis sebagai fungsi utama, maupun fungsi lain 

sesuai pengaturan zonasi yang diatur dengan baik agar bangunan dapat 

digunakan sesuai kebutuhannya serta memiliki kualitas dan kelayakan 

sebagai sarana kegiatan ekonomi digital dan bisnis.  

Strata office ini disertai dengan pendekatan konsep smart building 

sebagai bangunan dengan teknologi otomatis yang maju untuk memfasilitasi 
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tiap - tiap perusahaan guna memenuhi kebutuhan perusahaan pada kegiatan 

bisnis modern di kota Makassar. Kemudahan, kenyamanan dan peningkatan 

keamanan yang diberikan konsep smart building merupakan langkah 

peningkatan layanan pada bangunan untuk menunjang kegiatan bisnis 

modern yang dapat diterapkan dari berbagai macam aspek pada utilitas 

bangunan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, penggunaan 

perangkat elektronik digital, peningkatan keamanan pada bangunan, serta 

jaringan nir kabel. Investasi awal pada konsep smart building ini  memang 

membutuhkan biaya yang cukup banyak, akan tetapi, hal itu sebanding 

dengan manfaat dan hasil yang dihasilkan dalam jangka panjang bagi 

pengguna bangunan.  Di negara – negara maju, penggunaan konsep smart 

building akan tumbuh sekitar 34% per tahun seiring dengan minat 

pengembangan terhadap smart things dan Internet of Things (IoT). Menurut 

data tahun 2014, nilai Investasi gedung dengan konsep ini masih terbilang 

kecil ketimbang negara – negara maju yang sudah sadar akan kebutuhan 

sistem smart building yakni mencapai 1,2 Trilliun Rupiah. Rendahnya 

kesadaran implementasi smart building di Indonesia disebabkan pemilik, 

maupun pengelola gedung menilai bahwa peng – aplikasian konsep tersebut 

dapat menyebabkan biaya pembangunan membengkak, padahal biaya yang 

dikeluarkan untuk sistem tersebut hanya sekitar 2% - 4% dari total biaya 

pembangunan sehingga konsep ini harus diperhitungkan penerapannya 

karena keekonomisan jangka panjang yang diperoleh. 
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 Prinsip kerja menggunakan konsep smart building ialah dengan 

integrasi berbagai macam unsur yang dapat diatur dengan otomatis serta 

terangkai komunikasi antar bagian menggunakan sensor sebagai prosedur 

yang biasa dipakai pada bangunan pintar pada umumnya, sehingga bangunan 

dapat mengoptimalisasikan penggunaan energi serta menjalankan berbagai 

unsur pada bangunan dengan sendirinya (otomatis). Konsep Smart Building 

dapat memangkas penggunaan energi antara 20% hingga 50% pada sebuah 

bangunan hal ini sangat bermanfaat dan membantu pengguna gedung 

sehingga proses kegiatan pada bangunan lebih efisien. ( Dinan Nafindro, 

2020 ) 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan perencanaan strata-title office yang baik, dan 

menarik ? 

2. Bagaimana menerapkan pendekatan konsep smart building pada 

bangunan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan bisnis pada 

era digital dan manajemen operasional gedung menjadi efisien secara 

biaya pemeliharaan, energi, dan waktu ? 
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C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

a. Untuk mendapatkan “perancangan strata office dengan konsep 

smart building di Kota Makassar” dengan gubahan massa yang 

menarik sesuai standar kelayakan gedung.  

b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perusahaan 

maupun perorangan sehingga membantu peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. 

c. Merancang Infrastruktur gedung bangunan tinggi dengan 

efisiensi energi, kemudahan aksesibilitas, dan peningkatan 

keamanan yang menjadikan strata-title gedung perkantoran 

digital dengan teknologi otomatis yang maju untuk memenuhi 

kebutuhan orang banyak dan ramah lingkungan.  

2. Sasaran  

Sasaran penyusunan laporan proposal ini adalah menyusun 

landasan program perancangan strata office dengan konsep smart 

building di kota Makassar dengan memprioritaskan sarana, 

prasarana, dan utilitas bangunan dengan intregasi berbagai macam 

unsur melalui teknologi otomatis pada bangunan yang layak 

sehingga memenuhi kebutuhan fungsi ruang dan bangunan yang 

nyaman, aman, kemudahan akses, serta tidak menimbulkan dampak 

buruk bagi lingkungan.  
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D. Metode Perancangan 

Metode perancangan adalah sistem yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

ide perancangan berupa informasi maupun gambaran agar dapat menunjang 

proses perencanaan dan perancangan. Berikut ini ialah metode yang 

dilakukan : 

1. Pengumpulan Data 

Tahap Pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, 

tahap ini merupakan tahap yang penting dalam Perancangan strata 

office dengan konsep smart building di Kota Makassar. Pada tahap 

ini dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data - data yang 

dibutuhkan sesuai dengan objek perancangan serta literatur yang 

beruhubungan dengan objek perancangan, guna mendapat informasi 

yang berhubungan dengan studi liteartur, dan standar yang 

diperlukan dalam perancangan strata title office ini.  

a. Data Primer 

Data-data yang didapatkan langsung melaui survei lapangan dan 

hasil wawancara dengan pihak terkait, yang meliputi :  

1. Pendataan kondisi eksisting lokasi.  

2. Pengkajian potensi dan kendala pada lokasi. 
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b. Data Sekunder  

Data dan referensi yang didapat dari studi literatur (pustaka, buku, 

jurnal) yang berhubungan dengan perancangan strata office 

dengan konsep smart building di Kota Makassar, yang meliputi :  

1. Teori perancangan strata office dengan konsep smart building. 

2. Data mengenai strata office dan bangunan konsep smart 

building yang sudah ada. 

2. Analisa 

Semua data yang diperoleh dikaji berdasarkan standar 

literatur yang ada dan disimpulkan untuk mengatur strategi 

perancangan selanjutnya. Dalam tahap ini juga dimaksud untuk 

melihat permasalahan yang ada sebagai bahan pertimbangan dan 

sebagai sudut pandang. 

3. Sintesa 

Untuk mendapatkan hasil analisis yang berupa konsep sebagai 

dasar dalam perencanaan dan perancangan desain strata office 

dengan konsep smart building di Kota Makassar. 
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E. Skema Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Pemikiran 

      ( Sumber : Analisis Pribadi, 2021 )  
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F. Sistematika Penulisan 
 

Bab I:  Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah perancangan, sasaran, skema pemikiran, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II: Studi pustaka, menjelaskan tentang strata office, sarana 

dan prasarana gedung perkantoran, utilitas & jaringan 

pada bangunan, dan studi literatur.  

Bab III: Analisis lokasi, analisis tapak, analisis kebutuhan sarana 

dan prasarana, kebutuhan ruang, analasis gubahan massa 

dan penampilan bangunan, analisis kelengkapan 

bangunan dan analisis pendekatan perancangan.    

Bab IV: Hasil Perancangan berdasarkan data referensi, studi 

banding, dan karya rancang yang membentuk konsep 

perancangan, gambar perancangan, hingga visualisasi.  

Bab V:  Kesimpulan 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

A. Strata-title 

1. Pengertian 

Rumah susun ( strata – title ) adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni 

secara terpisah, terutama bentuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan 

bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama ( Undang  Undang nomor 

16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, pasal 1 ayat 1 ). Yang dimaksud rumah 

susun pada Undang – Undang diatas ialah bahasa hukum untuk menyebutkan 

bangunan tinggi bersusun dengan kepemilikan bersama, berlaku untuk 

bangunan strata title, condominium, gedung perkantoran, apartemen, Trade 

Centre, dan sebagainya  ( Undang – Undang nomor 20 tahun 2011 tentang 

Rumah Susun ).   

Strata title adalah bangunan tinggi pada suatu kompleks bangunan 

yang tediri dari pada ruang private seperti ruang kamar, ruang apartment, 

kantor yang dapat dimiliki maupun disewa serta hak bersama pada ruang 

publik seperti hall dan lobby, koridor, adapun hak barang bersama seperti 

elevator dan gondola. ( Agung Nugroho, 2020 ). 
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Dapat disimpulkan bahwa strata title atau rumah susun ( dalam bahasa 

hukum ) adalah gedung bangunan bertingkat dengan memiliki fungsi hunian, 

bangunan pemerintahan, perkantoran, maupun komersil dengan hak diatas 

lahan tanah bersama secara proporsional terdiri atas ruang private seperti 

ruangan kantor, kamar apartement yang dapat dimiliki ataupun disewakan 

serta ruang publik dengan hak bersama seperti ruang Lobby, Hall, Yard 

sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.  

Istilah – istilah strata title diketahui oleh orang yang bekerja atau 

berbisnis dibidang Properti dan Infrastruktur, namun hal ini masih asing 

terdengar pada masyarakat umum.  

2. Jenis – jenis strata title  

Berdasarkan pengertian pada Undang – Undang tentang rumah susun 

nomor 16 dan nomor 20 tahun 2011, yang termasuk pada golongan rumah 

susun  pada Undang – Undang diatas adalah sebagai berikut :  

a. Hunian Bertingkat ( Rumah Susun, Apartemen, Kondominium ) 

b. Gedung Perkantoran ( Office ) 

c. Pusat Perdagangan / Perbelanjaan ( Trade Centre ) 

3. Ruang Lingkup  

Pembangunan rusun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : 

a. Persyaratan teknis untuk ruangan yang dipergunakan sebagai 

kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan memilki jumlah 
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yang cukup.  

b.  Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan-bahan 

bangunan harus mempunyai persyaratan konstruksi dan standar yang 

berlaku yaitu harus tahan dengan beban mati, bergerak, gempa, hujan, 

angina dan lain sebagainya.  

c.  Kelengkapan bangunan bertingkat terdiri dari jaringan air 

bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air, saluran 

pembuangan sampah, jaringan telepon/alat komunikasi, alat 

transportasi berupa tangga, lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat 

kebakaran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, alarm, pintu 

kedap asap, generator listrik dan lain-lain.  

d.  Satuan Bangunan Tinggi yakni mempunyai ukuran standar 

yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan 

sehubungan dengan fungsi dan penggunaannya.  

e.  Bagian bersama dan benda bersama yakni bagian bersama 

berupa ruang umum, ruang tunggu, lift atau selasar harus memenuhi 

syarat sehingga memberikan kemudahan bagi penghuni serta benda 

besama harus mempunyai dimensi, lokasi dan kualitas dan kapasitas 

yang memenuhi syarat sehingga dapat menjamin keamanan dan 

kenikmatan bagi penghuni.  

f.  Lokasi bangunan harus sesuai peruntukannya dan keserasian 

dengan memperhatikan rencana tata ruang serta tata guna lahan, 
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saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan ke system jaringan 

pembuangan air hujan dan limbah harus berfungsi dengan baik, 

kemudahan akses untuk menjangkau angkutan pelayanan jaringan air 

bersih dan listrik.  

g.  Kepadatan dan tata letak bangunan harus mencapai optimasi 

daya guna hasil serta guna lahan dengan memperhatikan keserasian 

dan keselamatan lingkungan disekitarnya.  

h.  Prasarana lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana jalan, 

tempat parkir, jaringan telepon dan tempat pembuangan sampah.  

i.  Fasilitas umum harus dilengkapi dengan ruang atau bangunan 

untuk titik kumpul, kontak social, ruang untuk kesehatan, pendidikan, 

peribadatan dan lain – lain. 

B. Gedung Perkantoran ( Office )  

1. Pengertian 

Secara terminologi, Kantor berasal dari bahasa Belanda “Kantoor” 

adalah tempat yang digunakan sebagai kegaiatan niaga atau perseroan yang 

dijalankan secara rutin. Kantor dapat berupa suatu kamar ataupun ruangan 

kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. (Long,2004).  

Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ), Kantor adalah 

balai ( gedung, rumah, atau ruang ) sebagai tempat mengurus suatu pekerjaan 

ataupun juga disebut dengan tempat bekerja.  
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Adapun beberapa pengertian Kantor secara statis menurut beberapa 

ahli yakni :  

  Sayuti (2013:91) bahwa kantor merupakan tempat karyawan 

melakukan aktivitas kerjanya tempat proses penanganan informasi mulai dari 

menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan sampai menyalurkan 

informasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

 Prajudi Atmosudirjo (1982:25), kantor ialah unit organisasi terdiri atas 

tempat, staf personel dan operasi ketatausahaan guna membantu pimpinan 

perusahaan.  

2. Tujuan dan Fungsi Kantor 

 Menurut Mills (1984:9), tujuan kantor didefiniskan sebagai 

pemberian pelayanan komunikasi dan perekaman. Dari definisi tersebut, 

Mills memperluas menjadi fungsi kantor (pekerjaan yang dilakukan) yakni 

sebagai berikut:  

a. Menerima Informasi ( to recieve information )  

Menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, surat 

elektronik (e-mail), faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. 

b. Merekam / menyimpan data serta informasi ( to record information ) 

Menyimpan data – data dan informasi dengan sistem arsip agar data 

informasi tersebut dapat disiapkan kembali segera mungkinsesuai dengan 

kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan 
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seperti rincian negoisasi, transaksi, korespondensi, pesanan, faktur atau 

ringkasan rincian seperti laporan keuangan, laporan persediaan, laporan 

kegiatan, dll. 

c. Mengatur Informasi 

Setelah disimpan, Informasi diakumulasi dan diatur agar dapat 

memberikan informasi tersebut dalam bentuk terbaik untuk melayani 

kebutuhan manajemen perusahaan seperti penyiapan faktur/kwuitansi, 

penetapan harga, akuntansi, laporan keuangan, dll. 

d. Memberi Informasi ( to give information ) 

Setelah rangkaian informasi diatur sedemikian rupa, Informasi 

tersebut dapat diberikan kepada manajemen perusahaan jika sewaktu – 

waktu diperlukan dan ditampilkan dengan sebaik – baiknya dari Informasi 

yang diberikan bersifat rutin, khusus, maupun kondisional. Informasi 

tersebut diberikan baik berupa lisan maupun tulisan, contohnya yakni 

pesanan, anggaran, faktur/kwitansi, laporan, dan sebagainya.  

e. Melindungi Aset ( to safeguard assets )   

Kantor pun memiliki fungsi sebagai tempat yang memiliki keamanan 

melindungi aset – aset yang dimiliki perusahaan dengan mengamati secara 

cermat berbagai kegiatan manusia maupun kepemilikan benda. 
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3. Klasifikasi Kantor 

 Secara garis besar, jenis kantor dapat dibedakan menjadi 4 macam. ( 

Manassch & Cunliffe, 1962 ), yaitu : 

1. Commercial Office ( Komersial ) 

Jenis perkantoran yang termasuk golongan ini adalah perkantoran ( untuk 

toko, disewakan ), perusahaan ( trading company ), asuransi dan transportasi. 

2. Industrial Office ( Industri ) 

Jenis kantor ini biasanya terikat dan memiliki hubungan fisik secara langsung 

dengan area pabriknya.  

3. Professional Office  

Jenis perkantoran ini tidak dipakai dalam waktu yang panjang dan 

merupakan perkantoran yang jumlah modalnya relatif kecil.  

4. Institutional/Governmental Office ( Kantor Institusi atau Pemerintahan ) 

Jenis perkantoran ini memiliki usaha yang teratur dan dalam bentuk 

kelembagaan, digunakan dalam waktu yang panjang.  

Berdasarkan kelasnya, gedung perkantoran dapat diklasifikasikan 

kedalam beberapa kelas, yakni : 

a. Kelas Premium 

Luas bangunan minimal 20.000m2 serta terletak kawasan pusat 

bisnis ( Central Business District ). 
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b. Kelas A 

Luas minimum 6.000m2 serta terletak di daerah pusat bisnis.  

c. Kelas B   

Luas bangunan tidak ditentukan namun bangunan dinyatakan 

layak sebagai kantor dengan memiliki kualitas material yang 

digunakan. 

Guna merancang bangunan kantor, jenis ruang pada kantor dibedakan 

menjadi 3 macam, yakni : 

a. Ruang Kerja ( Work Space ) 

Ruang Kerja digunakan oleh pengguna sebagai aktivitas utama 

yang kegiatannya berbeda – beda sesuai dengan jenis kantor dan jenis 

pekerjaan karyawannya. 

b. Ruang Pertemuan ( Meeting Room ) 

Ruang pertemuan digunakan untuk proses interaktif berupa 

percakapan singkat atau pertukaran pendapat brainstorm intensif 

dalam membahas pekerjaan dan membuat rencana perusahaan 

kedepan.  

c. Ruang Pendukung  

Ruang pendukung digunakan untuk aktivitas sekunder namun 

penting dalam sebuah kantor seperti ruang arsip, ruang istirahat, dll 

tergantung dengan kebutuhan aktifitas penggunanya.  
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 4.  Kantor Sewa  

Kantor sewa adalah suatu bangunan sebagai wadah kegiatan bisnis 

dan pelayanan secara professional. Pengertian kantor sewa juga merupakan 

suatu fasiltas kantor yang berkelompok dalam suatu bangunan sebagai respon 

terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi yang khusunya di kota besar yang 

ditandai dengan perkembangan industri, infrastruktur, perdagangan, 

perbankan, dan lain – lain. ( Supriatna, 2017 ) 

Berdasarkan dengan sifat kepemilikannya, gedung perkantoran dibagi 

menjadi 2 macam tipe yakni : 

a.  Gedung  Perkantoran Sewa ( Rent Office ) 

Tipe gedung perkantoran sewa, yang disewakan adalah besaran 

ataupun luasan dari perkantoran tersebut. Penyewaan dilakukan sesuai 

dengan jangka waktu yang disepakati bersama serta biaya 

pemeliharaan gedung harus dibayar oleh penyewa kantor sewa. 

Besaran biaya biasanya tergantung dengan besaran luas ruangan yang 

disewa oleh penyewa ruang kantor.   

b.  Gedung Perkantoran Strata Title   

Pada tipe perkantoran strata title, ruang bangunan gedung 

perkantoran dapat dimiliki maupun disewa seperti rumah susun atau 

apartemen strata title. Namun pemiliknya tetap membayar biaya 

perawatan dan pemeliharaan gedung.  
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C. Gedung Pintar ( Smart Building ) 

1. Pengertian Gedung Pintar ( Smart Building ) 

Smart Building merupakan sistem integrasi teknologi dengan instalasi 

bangunan yang memungkinkan seluruh perangkat dalam fasilitas bangunan 

dapat dirancang dan diprogram sesuai kebutuhan, keinginan, dan kontrol 

otomatis yang terpusat atau IBMS ( Integrated Building Management System 

). Terdapat 3 kunci pada penerapan konsep smart building yakni, economic ( 

ekonomis), energy (energi), dan technology (teknologi). ( Dinan Nafindro & 

Dyah, 2020 )   

Smart building ialah sebuah management system pada bangunan yang 

dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi, kenyamanan dan  keamanan 

manajemen gedung sehingga dapat menekan biaya pengelolaan gedung serta 

meminimalisir kesalahan manusia ( human error ).  ( Herry Rosadi, 2014 )  

Smart Building adalah sebuah konsep perpaduan desain arsitektur, 

interior, dan mekanikal elektrikal yang dapat memberikan efisiensi 

gerak/mobilitas serta kemudahan kontrol juga akses dari arah manapun 

dalam waktu kapanpun secara otomatis. Artinya, meskipun tidak ada 

manusia didalamnya, bangunan ini akan menjalankan operasi pengelolaan 

gedung sesuai kebutuhan dengan program yang telah dibuat dan ditanamkan 

pada sistem kontrol bangunan. ( Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi, 

2017 ). 
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Dapat disimpulkan bahwa, Smart Building adalah sebuah perpaduan 

sistem manajemen utilitas pada konsep perancangan arsitektur dengan 

memanfaatkan teknologi yang membuat sistem program yang dapat 

mengintregasikan operasi pengelolaan gedung secara otomatis dan canggih 

sehingga meminimalisir human error dalam proses kerja manajemen gedung 

dan membuat pengguna gedung semakin aman dan nyaman ketika berada 

didalamnya. Smart building secara konsep hampir sama dengan konsep  

green building ( bangunan hijau ) dalam manfaat hemat energinya, namun 

smart building ialah konsep dengan menawarkan manajemen sistem yang 

lebih efisien dalam menggunakan teknologi canggih terutama pada industri 

4.0 saat ini.   

2. Kriteria  

Gedung Strata title office dengan konsep smart building  memiliki 

fungsi aktivitas perkantoran dan ruang publik yang diakses oleh orang 

banyak secara rutin maupun temporer perlu memenuhi persyaratan 

kenyamanan, persyaratan kesehatan, dan persyaratan keamanan. Persyaratan 

kenyamanan gedung meliputi kenyamanan ruang gerak, kenyamanan 

pandangan, kenyamanan terhadap getaran dan bisingan, kemudian 

persyaratan kesehatan meliputi persyaratan penghawaan, pencahayaan, dan 

penggunaan material gedung, dan persyaratan keamanan meliputi sistem 

pemadam kebakaran, alarm/bel emergency ( tanda bahaya ), sistem kunci 

pada tiap ruangan.  
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Dari beberapa persyaratan diatas, dapat ditentukan kriteria pada 

bangunan dengan konsep smart building sebagai berikut :  

a. Ruang bergerak cepat 

b. Kendali penghematan dalam pengelolaan energi 

c. Kendali akses ke segala arah 

d. Kendali kenyamanan 

e. Kontrol kendali  

3. Sistem Utilitas Smart Building  

 Sistem kerja smart building dapat dilakukan dengan Building 

Automation System (BAS) yang menggunakan beberapa sistem seperti sensor 

cahaya, sensor gerak dan jarak, sensor pembaca kartu identitas, CCTV, 

sensor keamanan, sensor suhu, lampu otomatis, Sistem sensorik kemanan 

dan lain – lain secara automatis melalui koneksi internet atau manual ketika 

mengalami gangguan. ( Nafindro,Dinan 2020 ). 
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Gambar 2. Aspek – aspek dalam Building Automation System (BAS) 

( Sumber : https://filecenter.deltaww.com/Solutions/Images/05) 

 

 Building Automation System ( BAS ) ini menghasilkan prinsip mudah 

dan canggih dalam pengelolaan pada bangunan, berikut berbagai macam 

sistem utilitas yang dapat dikelola  :  

a. Sistem Utilitas Elektrikal 

Sistem elektrikal yaitu sensor – sensor yang digunakan untuk 

memudahkan kinerja bangunan dan memberikan kenyamanan 

pengguna bangunan dengan penggunaan sistem jaringan secara 

nirkabel dengan menggunakan banyak sistem sensor baik sensor 

sentuh, suhu, dan lain – lain. ( Satrio Wibowo, Ari Widyati, Dedi 

hantono, 2017 )  
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Gambar 3. Skema Distribusi Listrik 

( Sumber : MIT Technology Review, 2012 dan Architectaria, 2015 ) 

Sistem pengawasan dan kontrol distribusi listrik dilakukan 

secara otomatis dan tersentral. Disetiap panel kontrol, yaitu pada 

Panel Utama dan Panel Sekunder terdapat sistem HMI ( Human 

Machine Network ) dengan ruang pusat kontrol dan pengawasan 

terpadu sehingga segala aktifitas yang terjadi pada proses kerja sistem 

elektrikal pada bangunan dapat diawasi di satu tempat, sistem tersebut 

disebut dengan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). 

(Nafindro, Dinan 2020 ). 
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Gambar 4. Panel Kontrol dengan HMI yang terhubung dengan Sistem 

SCADA 

( Sumber : http://www.nfenergo.ru, 2019 ) 

b. Sistem Utilitas Tata Udara  

Sistem ini dengan membiarkan masuknya udara yang dihisap 

oleh kipas besar exhaust fan dari atap bangunan dengan finish ducting 

box dan kemudian diatur serta didistribusikan  dapat masuk ke tiap 

ruang melalui  area ducting ke seluruh sudut ruangan. Sistem ini 

sangat bermanfaat dalam distribusi udara dari luar dan dapat 

mengurangi penggunaan air conditioning (AC) sehingga memberikan 

udara yang sejuk alami serta memberikan kenyamanan bagi pengguna 

gedung.  
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Gambar 5. Skema Sistem Tata Udara 

( Sumber : Jurnal PURWARUPA Vol.1No.1 hal 12 )  

c. Sistem Utilitas Pencahayaan  

Sistem Utilitas Pencahayaan selain dari sistem pencahayaan 

alami yang diatur dari perancangan fasad dan ruang terbuka pada 

gedung dengan smart building, ialah dengan pencahayaan buatan 

menggunakan lampu namun diatur sedemikian rupa agar 

penggunaannya lebih efisien dan hemat energi dengan sensor 

photocell, kontrol sensor gerak dan PIR ( Passive Infra Red ). 

1). Photocell 

Photocell adalah sejenis rangkaian elektronik yang berisikan 

komponen LDR ( light dependent resistor )  didalamnya yang 

berfungsi sebagai saklar yang ON dan OFF nya dapat diatur secara 

otomatis menggunakan sensor cahaya yang biasanya digunakan pada 

area penerangan bagian luar bangunan. Mekanisme kerjanya ialah 
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apabila area disekitar lampu sedang gelap karena tidak ada cahaya 

matahari, maka nilai resistensi akan menjadi rendah sehingga arus 

mengalir dan lampu akan menyala secara otomatis dan apabila 

terdapat cahaya matahari, nilai resistensi menjadi tinggi sehingga arus 

tidak dapat mengalir dan lampu akan mati. ( Antonius Ibi Weking, 

2010 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Rangkaian Power Photocell dengan panel distribusi  

LVMDP ( Low Voltage Main Distribution Panel )   

( Sumber : E-Jurnal Univ. Ibn Khaldun Bogor, Vol 4, No.1 hal 10 ) 

Lampu luar gedung berbasis photocell dilakukan pekerjaan 

gambar perencanaan rangkaian yang terdiri atas : rangkaian power 

(three line diagram), rangkaian kontrol, dan rangkaian skema instalasi 

photocell, dimulai dari LVMDP gedung melalui MCB 3p, 63A yang 

kemudian daya listrik dialirkan melalui fase R, S, dan T. ( Deni 

Hendarto & Padillah, 2017 ). 
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2). kontrol sensor gerak   

Sensor gerak adalah sakelar otomatis yang menyalakan lampu 

ketika mendeteksi gerakan manusia dan akan tetap menyala beberapa 

waktu setelah deteksi pergerakan berakhir. Sensor gerak  yang sering 

digunakan ialah jenis sakelar dinding yang didesain untuk 

menggantikan sakelar manual biasa.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kontrol Sensor Gerak 

( Sumber : https://ojs.unud.ac.id ) 

Fitting lampu dengan sensor gerak memiliki jangkaun jarak 

sekitar 3 meter dan dapat menjangkau sudut 360o. Mekanismenya, 

apabila terdeteksi pergerakan yang dideteksi memasuki ruangan, 

maka lampu akan otomatis menyala dan akan mati dengan waktu yang 

dapat diatur secara bebas setelah tidak terdeteksi gerakan pada 

ruangan. Sensor ini sangat efektif mengurangi human error pada 

manusia yang sering lalai dalam menggunakan energi.  
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3). Sensor PIR (Passive Infrared Receiver)   

Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) adalah sensor yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar infra merah. 

Sensor ini bersifat pasif karena tidak memancarkan sinar infra merah 

tetapi hanya menerima radiasi sinar infra merah dari luar.  

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Sensor PIR (Passive Infrared Receiver) 

( Sumber : www.ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode.com) 

Mekanisme kerjanya ialah dengan menangkap energi radiasi 

pada suhu tubuh tertentu seperti manusia dan hewan melewati sumber 

infra merah yang lain dengan suhu berbeda seperti dinding dan lantai 

maka sensor akan membandingkan pancaran infra merah yang 

diterima setiap satuan waktu yang kemudian membuat arus listrik 

diaktifkan untuk menyalakan lampu. (Rozali Toyib, Iwan Bustami, 

Dedy Abdullah, dan Onsardi, 2019). 
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4. Sistem Utilitas Keamanan dan Pemadam Kebakaran  

  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Konsep smart building aspek Keamanan dan Pemadam 

Kebakaran 

(Sumber : www.apkpi.co.id) 

Sistem pemadam kebakaran pada bangunan dengan kosnep smart 

building antara lain sensor panas dan asap yang ditimbulkan oleh api untuk 

pemadaman kebakaran yang dideteksi oleh smoke detector yang mendeteksi 

asap sehingga air keluar dari sprinkler ke seluruh ruangan dalam bangunan 

secara otomatis sehingga sangat membantu dalam mengantisipasi untuk 

memadamkan api saat kebakaran terjadi. ( Satrio Wibowo, 2017 )   
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Tabel 1. Persediaan Air Untuk Sprinkle 

( Sumber : Peraturan menteri Pekerjaan Umum,2008 ) 

 Penggunaan alat pemadam kebakaran dengan sprinkler menggunakan 

sistem Automatic Sprinkler System (ASS) ialah sistem yang menggerakan 

alat pemancar air otomatis untuk pemadam kebakaran. Sistem Sprinkler 

harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang – kurangnya 

mampu mempertahankan gedung dari kebarakan. ( Tomy Suroto, 2011 ) 

 Sistem keamanan pada gedung menggunakan Acces Control untuk 

mendeteksi dan mengontrol apapun yang masuk kedalam gedung untuk 

proteksi dari suatu benda yang berbahaya. Sistem ini juga mampu membuat 

catatan informasi secara elektronik menggunakan CCTV ( Closed Circuit 

Television ) sebagai perekam segala aktivitas yang ada pada suatu ruangan 

yang dapat ditunjukan kembali bila sewaktu – waktu diperlukan.  
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 Alarm System ialah suatu perangkat keamanan berupa bunyi 

peringatan atau pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan pada 

suatu sistem yang dikirim langsung kepada adminstrator gedung ketika ada 

kerusakan yang terjadi maupun ketika ada masalah yang berbahaya seperti 

gempa bumi. ( Belpas Hadiyanto,2015). 

5. Sistem Otomasi Bangunan ( Building Automation System )  

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Building Automation System  

( Sumber : https://www.alatuji.com/article/detail/754) 

 Building automation systems (BAS) atau sistem otomasi bangunan 

ialah sebuah manajemen sistem yang dapat mengintregasikan tiap – tiap 

sistem yang dipakai pada bangunan secara digital menggunakan mikro sistem 

komputer yang dirancang khusus sesuai untuk akuisisi data, kontrol, 

komunikasi, dan fungsi lainnya. Data pada komputer diolah menggunakan 

sistem biner karena lebih mudah dimengerti oleh sirkuit elektronik. Artinya, 

mesin yang digunakan hanya mengenali 2 ( dua ) status yakni hidup / mati, 
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atau tinggi/rendah yang ditunjukan dengan angka 0 dan 1 untuk tujuan 

perekaman serta menangani informasi untuk elektronik digital. ( Shengwei 

Wang, 2010 ) 

 Komponen utama pada komputer ialah mikroprosesor atau central 

processing unit ( CPU ) digunakan sebagai otak utama serta pengontrol 

berbagai sistem dan perangkat digital yang dipasang pada sistem 

pencahayaan, sistem tata udara (HVAC) sistem elektrikal, keamanan, 

jaringan, dan lain – lain. Banyak sekali produk – produk smart building yang 

dipakai sesuai dengan kegunaannya, akan tetapi, seluruh perangkat tersebut 

dikendalikan menggunakan komponen mikroprosessor pada ruang kontrol 

gedung. 
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D. Studi Literatur Preseden 

1. Leadenhall Building, London ( Cheesegrater ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Cheesegrater, 122 Leadenhall street London 
( Sumber : https://archdaily.com ) 

 
 Leadenhall Building atau orang – orang London menamakannya 

cheesegrater karena mirip seperti parutan keju ialah gedung strata – title 

office dengan luas lahan 56.000m2 terletak di distrik keuangan jalan 

Leadenhall no.122 kota London dengan ketinggian 225 meter atau  sekitar 

737 kaki. Gedung pencakar langit dengan 48 lantai ini dirancang oleh Rogers 

Stirk Harbour and partners dan dibuka secara resmi pada tahun 2014.  

 Gedung ini dirancang sebagai gedung perkantoran dengan luas kantor 

yang dapat disewakan mencapai 84.424m2 serta menggunakan konsep smart 
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building dengan mengadopsi teknologi pengelolaan gedung, diantaranya 

memiliki sistem canggih yang memantau penggunaan lampu disetiap ruang. 

Begitu Pula di setiap 7 lantainya, gedung ini memasang sistem pengaturan 

sirkulasi udara tanpa hambatan yang dapat meminimalisir kebutuhan akan 

penggunaan sistem pendingin air conditioning (AC) sehingga bangunan ini 

lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu pada gedung ini, 

terdapat lift yang sangat cepat hingga 8 meter/detik yang konon menjadi 

elevator tercepat di Eropa. Meskipun sangat cepat, Elevator pada bangunan 

ini dilengkapi dengan mesin canggih pada delapan biliknya sehingga lajunya 

tetap lembut.  

 Leadenhall pun dilengkapi dengan ruang – ruang publik seperti taman 

pada balkon sebagai tempat beristirahat dan terdapat ritel – ritel. Fasad pada 

bangunan diselimuti dengan kaca yang menyelimuti kerangka baja sebagai 

struktur utama pada bangunan.   
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2.  Gedung New York Times, Amerika Serikat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Gedung New York Times 
( Sumber : https//:wikipedia.com ) 

  
 New York Times ialah gedung pencakar langit di sisi barat midtown 

Manhattan pada tahun 2007 memiliki 52 lantai seluas 74.000 m2 yang 

dirancang oleh Renzo Piano Building Workshop dan FXFOWLE Architects. 

Gedung ini berfungsi sebagai bangunan perkantoran yang disewa oleh The 

New York Times Company dan Forest City Ratner dikontrak selama 99 tahun.  

 Gedung strata title office ini memiliki ruang perkantoran dari lantai 2 

– 27 dan lantai 29 – 51, lobby pada lantai 1 dan lantai 28 sebagai ruang akses 

publik, dan ritel pertokoan seluas 2000m2.  

 Gedung ini memanfaatkan salah satu unsur konsep smart building 

dalam sistem elektrikalnya yang membuat 40% sumber listriknya dipasok 
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dari pengolahan energi gas emisi lingkungan dan pemanfaatan sistem utilitas 

tata udara yang baik pada gedung serta penggunaan sensor pencahayaan pada 

lampu yang dapat menyala ataupun mati secara otomatis. Bahkan 

penggunaan material pada fasadnya dibuat dari baja yang di daur ulang.  

3. The Energy Building, Jakarta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. The Energy Building 
( Sumber : http//:theenergy.co.id ) 

 
 Gedung The Energy  ialah gedung strata title office dengan ketinggian 

217 meter 43 lantai dengan luas 65.197 m2, memiliki kapasitas parkir 1600 

kendaraan. Gedung ini berada di SCBD Jl. Jendral Sudirman, di kawasan 

pusat bisnis di DKI Jakarta. Gedung ini dirancang oleh Kohn Pederson Fox, 

salah satu biro Arsitek di Amerika Serikat dengan menerapkan unsur konsep 
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smart building.  

 Gedung ini sudah dilengkapi dengan Integrated Building 

Management System (IBMS) dengan kecanggihan pada tempat parkirnya 

yang menggunakan Acces Control untuk masuk dan keluar kendaraan tanpa 

harus membuka kaca ( touchless button ) dengan sistem keamanan yang 

dilengkapi CCTV, sistem pemadam dan alarm, serta pintu yang dapat 

terkunci dan terbuka otomatis.  

 Gedung ini pun memiliki sensor pencahayaan otomatis dan utilitas 

tata ruang yang baik sehingga bangunan ini sangat ramah lingkungan dan 

membuat pengguna gedung merasa aman dan nyaman saat berada 

didalamnya. 

4. Resume Analisis Studi Literatur Preseden 

NO. KONSEP Leadenhall Building 
London 

Gedung New York  
Times, USA 

The Energy Building 
Jakarta 

1 Tapak - memiliki ketinggian 
hingga 225 meter 
atau sekitar 737 
kaki, 48 lantai, 
dengan luas tapak 
56.000 m2 
 
- Kantor yang dapat 
disewakan men –  
Capai luas 84.424 m2  

-  Gedung seluas 
74.000 m2, 52 lantai, 
serta memiliki 2000 
m2 untuk ritel 
pertokoan  
 
 

 - Luas 65.197 
m2 setinggi 217 meter 
dengan 43 lantai. 
 
- memiliki area parkir 
dengan kapasitas 1600 
kendaraan.  
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Tabel 2. Tabel Resume Analisa Konsep Preseden 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

 

 

 

 

NO. KONSEP Leadenhall Building 
London 

Gedung New York  
Times, USA 

The Energy Building 
Jakarta 

2 Smart Building -  Memiliki  Elevator 
yang sangat cepat 
hingga 8 meter/detik 
namun lajunya tetap 
lembut  
 
- Pencahayaan pada 
Lampu dapat dikontrol 
Serta dapat menyala  
dan mati secara 
otomatis. 
 
- Sistem keamanan telah
Dilengkapi dengan CCTV
Alarm tanda bahaya,  
Mendeteksi kartu 
pengenal otomatis, 
serta pengaman 
kebakaran 
 

- Memanfaatkan tekn - 
ologi yang dapat me-
rubah zat emisi gas 
menjadi sumber listrik 
hingga 40% pada gedung  
 
- Menggunakan system  
Sensor pada lampu 
sehingga dapat menyala 
dan mati secara otomatis 
dengan cara mendeteksi 
Keberadaan manusia  
Maupun keberadaan  
Cahaya matahari ( 
photocell ) 
 
-  Dilengkapi dengan 
system keamanan 
pengenal otomatis dan 
keamanan dari bencana 
kebakaran, CCTV, dan 
alarm tanda bahaya.  

- Memiliki system 
keamanan pada area 
parkir dengan acces 
control sehingga pe – 
Ngunjung dapat 
masuk tanpa harus 
membuka jendela 
mobil ( touchless 
button )    
 
- Sistem keamanan 
dilengkapi CCTV, 
pendeteksi pengenal 
otomatis, pendeteksi 
bencana kebakaran 
dan gempa, serta 
smart lock ( pengunci 
pintu otomatis )  
 
- Sistem Pencahayaan 
dengan sensor yang 
dapat mati dan 
menyala otomatis.  
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BAB III 

ANALISIS PERENCANAAN  

 

A. Pemilihan Lokasi  

 Proses pemilihan lokasi tapak dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa hal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung fungsi kegiatan 

Perusahaan dan masyarakat umum dalam melakukan berbagai aktivitas 

perkantoraan dan bisnis. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi 

tapak, yakni :  

1. Kriteria Pemilihan Lokasi  

Kriteria dalam memilih lokasi tapak ditentukan oleh beberapa unsur, 

antara lain :  

a. Peruntukan Lokasi 

Bangunan Strata Office harus mengacu pada peruntukan 

kawasan 

Yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, 

yakni :  

Masuk pada golongan Bisnis Global Terpadu. 

b. Luas Lahan 

Sesuai dengan standar klasifikasi sebuah kantor sewa kelas 

premium, luas lahan harus luas untuk memenuhi kebutuhan 

sirkulasi, ruang terbuka hijau, dan bangunan utama yang 
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minimal dapat menyewakan kantor seluas 20.000 m2. 

c. Utilitas 

Lahan yang akan dipilih harus dilalui oleh jaringan utilitas kota   

dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor, 

listrik, dan jaringan Internet.  

d. Sirkulasi  

Sebelum menentukan lokasi lahan, harus memperhatikan 

sirkulasi kepadatan lalu lintas disekitar tapak serta sirkulasi 

gerak manusia agar saat Strata Office dibangun nanti tidak 

terjadi masalah baru. 

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 

2034 pada pasal 73 yang menjelaskan bahwa kawasan peruntukan 

kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 huruf g yang merupakan kawasan strategis 

provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan 

terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata Center Point of 

Indonesia ( CPI ) ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Tamalate 

dan sebagian berada di wilayah kecamatan Mariso.   
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Gambar 14. Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Makassar 

    ( Sumber : https://kupdf.net/queue/perda-rtrw-makassar-2015-2034 ) 

 

Berdasarkan gambar peta rencana kawasan strategis Kota 

Makassar diatas, letak kawasan Bisnis Global Terpadu terdapat di 

Teluk Losari,  Jl. Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso. 

B. Analisa Lokasi  

 Berdasarkan data dari RTRW Kota Makassar tahun 2015 terpilih 

lokasi yang berada pada kawasan strategis peruntukan Bisnis Global pada 

jalan Metro Tanjung Bunga Kecamatan Mariso yang disesuaikan dengan 

fungsi bangunan  sebagai aktivitas bisnis Perseroan dan usaha mandiri 

dengan  

1. Keadaan Geografis  

Lokasi tapak berada di kawasan Bisnis Global Terpadu, 



42  

Kecamatan Mariso jalan Metro tanjung Bunga, kota Makassar. Jalan 

Metro Tanjung Bunga Makassar adalah sebuah jalan yang sebagian 

besar adalah timbunan dari tanah merah, campuran batu pasir sirtu dan 

campuran material lainnya yang membelah Teluk Losari sebagai 

akses jalan utama guna menghubungkan Kota Makassar dengan 

Kabupaten Takalar. Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar masuk 

kedalam klasifikasi jalan Arteri dengan lebar badan jalan sekitar ±12 

Meter. Batas alam Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar adalah :  

 Sebelah Utara : Anjungan Pantai Losari   

 Sebelah Timur  : Muara Pantai Tanjung Bunga dan Sungai  

  Jeneberang 

 Sebelah Selatan : Jembatan Barombong, Kabupaten Gowa  

 Sebelah Barat : Garis Pantai Losari, Pantai Tanjung Bayang,     

dan Pantai Akkarena                                
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Gambar 15. Peta Administrasi Kota Makassar 
(Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com tahun 2015) 

 
2. Kondisi Eksisting Lokasi Tapak 

 Kondisi eksisting tapak terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yakni 

sebagai akses jalan utama  pada tapak merupakan akses ke pusat Kota 

Makassar dan mengarah ke Kabupaten Gowa dan Takalar. Selain Jalan Metro 

tanjung Bunga, Jalan Danau TJ. Bunga menjadi alternatif dari arah Jl. 

Cendrawasih.   

 Lokasi eksisting merupakan kawasan strategis untuk kepentingan 

pusat bisnis, kegiatan pertemuan, pariwisata dan sosial budaya. Eksisting 

disekitar tapak terdapat pusat perbelanjaan dan hiburan Trans Mall Makassar, 

GTC Mall, kemudian gedung pertemuan seperti Upperhills Convention 
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Centre, , dan Phinisi Point, Hotel Gammara dan The Rinra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Kondisi Eksisting Lokasi 
( Sumber : Analisis Pribadi 2021 ) 
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C. Analisa Tapak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Kondisi Eksisting Lokasi sekitar Tapak 

( Sumber : Analisis Pribadi 2021 ) 

 
 
 Analisis tapak ditinjau dari beberapa elemen tapak yang disesuaikan 

dengan data dan kondisi riil tapak untuk mengetahui berbagai potensi dan 

kendala yang ada pada tapak, maka analisa tapak perlu dilakukan untuk 

membuat pertimbangan desain nantinya. Berikut adalah elemen – elemen 

tapak yang perlu dianalisa, antara lain :   
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1. Topografi 
 

 Kondisi topografi pada tapak terletak di jalan Metro Tanjung Bunga 

berada ±5 meter diatas permukaan laut yang dekat dengan Teluk Losari, dan 

bersebelahan dengan muara Pantai Tanjung Bunga yang mengalir langsung 

ke arah pantai. Konfigurasi lahan merupakan daratan tanah merah, sedikit 

berbukit  

namun masih cukup landai. Kondisi lahan di sekitar tapak merupakan sebuah 

proyek reklamasi Teluk yang ditimbun oleh tanah timbunan dengan material 

dasar tanah merah, campuran pasir batu sirtu dan campuran material lainnya 

sehingga membuat air laut mengalami sedimentasi dan tercemar akibat 

dampak dari proyek reklamasi timbunan.    

 a. Potensi  

1). Kontur pada tapak cukup landai dan elevasi tanah sedikit 

lebih tinggi diatas jalan sehingga dapat mejadi pembentuk 

ruang yang estetik serta tidak perlu penimbunan yang masif. 

2). Tanah pada tapak cukup subur untuk ditanami berbagai 

tumbuhan karena banyak pohon dan tanaman liar yang tumbuh.   

b. Kendala  

1). Lokasi tapak yang berdekatan dengan laut dan danau, serta 

ketinggiannya hanya ±5 meter diatas permukaan laut sehingga 

potensi bencana gelombang besar air laut ( tsunami ) dapat 
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terjadi pada tapak.  

 Untuk meminimalisir resiko jika terjadi bencana tersebut, maka 

diperlukan konstruksi yang kokoh, pondasi yang kuat serta sistem keamanan 

yang dapat mendukung agar bangunan tetap berdiri kuat serta dapat 

mencegah terjadinya korban jiwa.  

2. Aksesibilitas dan sirkulasi 

 Akses untuk mencapai lokasi pada tapak dapat dilalui dari 3 arah jalan 

yakni jalan Metro Tanjung Bunga bagian timur dari arah Losari Makassar, 

jalan Danau Tanjung Bunga dari arah jalan Cendrawasih, jalan Dangko, dan 

jalan Daeng Tata, serta jalan Metro Tanjung Bunga bagian barat yang dapat 

dilalui dari arah Barombong, Galesong Takalar, dan Sungguminasa Gowa.  
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Gambar 18. Analisa Akses & Sirkulasi lalu lintas sekitar 

( Sumber : Analisis Pribadi, 2021) 

a. Potensi  

1).  Akses menuju lokasi tapak cukup mudah yang dapat 

dijangkau dari beberapa arah sehingga jalur masuk dan keluar 

pada tapak menjadi lebih efisien.   

2).  Lebar jalan yang dimiliki oleh jalan Metro Tanjung Bunga 

terbagi 2 arus dan memiliki luas lebih dari ±9,5 Meter sehingga 

sirkulasi kendaraan lebih lancar. 

3). Tapak berada di sebelah kiri dari arah timur sehingga 

sirkulasi kendaraan dari arah kota Makassar dapat lebih mudah 
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dan cukup mendukung bagi fungsi bangunan adalah pusat 

bisnis dan perkantoran.  

b. Kendala 

1). Pada sekitar tapak terdapat Trans Studio Mall di sebelah 

timur dan Jembatan Tanjung Bunga yang sering menjadi 

tempat singgah sehingga aktivitas dan volume kendaraan 

disekitar tapak cukup padat.  

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tapak perlu dibuat sirkulasi 2 

skema  keluar masuk. Sebagai alternatif, keluar masuk pada arah jalan Danau 

Tanjung Bunga menjadikan sirkulasi kendaraan dapat terpecah sehingga 

kelua masuk  tidak hanya di jalan Metro Tanjung Bunga saja agar sekurang 

– kuangnya tidak menimbulkan masalah kemacetan.  
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Berikut adalah pengaturan sirkulasi pada tapak :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Analisa Akses & Sirkulasi pada Tapak 

( Sumber : Analisis Pribadi, 2021) 

3. Iklim dan Cuaca 

 Analisis iklim dan cuaca pada tapak meliput musim panas dan hujan, 

orientasi matahari serta arah angin. Dengan adanya analisa Iklam dan cuaca 

dapat didaptkan potensi dan kendala terkait proses rancangan pada tapak.  
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Gambar 20. Analisa Orientasi Arah Matahari dan Arah Angin 

( Sumber : Analisa Pribadi 2021 ) 

a. Gambaran umum Iklim pada tapak 

Iklim pada tapak ditandai dua musim dengan keadaan cuaca 

yang berbeda. Yaitu musim timur ( musim hujan ) yang terjadi 

berkisar bulan November – April dan musim barat ( musim panas ) 

berkisar bulan April – November. Berdasarkan keadaan cuaca dan 

curah hujan, di kota Makassar termasuk beriklim sedang dengan suhu 
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udara rata – rata antara 27,0oC – 29,0oC. Pada tahun 2017 curah hujan 

terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret 

dengan rata – rata curah hujan berkisar 311 mm dengan jumlah hari 

berkisar 17 hari.( Data BMKG Wilayah IV, Stasiun Meteorologi 

Maritim Paotere Makassar,2017 ) 

1). Potensi 

a). Curah hujan tinggi dapat ditampung dan menjadi sumber air 

lain selain dari jaringan air kota PDAM. 

2). Kendala   

a). Curah hujan cukup tinggi berpotensi menimbulkan 

kebocoran atap bangunan pada tapak serta genangan air.  

  
 Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan tanah urug yang sedikit naik 

dari jalan, membuat jaringan drainase yang tertata dengan baik, serta 

menggunakan sistem atap tropis agar pembuangan air hujan dapat terkontrol 

dengan baik dan tidak menimbulkan kebocoran pada bangunan. 

 

b. Orientasi Matahari  

Analisis orientasi matahari pada siang dan malam dapat 

memnetukan kemana arah muka bangunan nantinya serta membuat 

bukaan ventilasi yang menjadi sumber cahaya alami untuk bangunan 

pada tapak agar tiap ruangan tidak terlalu lembab dan tidak pula 
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terlalu panas guna menimbulkan area yang sehat pada tapak. 

1). Potensi  

a). Peredaran matahari saat pagi sampai sore hari di sekitar 

tapak dapat dimanfaatkan sebagai sumber cahaya alami.  

b). Sinar matahari yang sangat baik saat berada pada 

puncaknya di siang hari dapat ditangkap menjadi sumber listrik 

alternatif selain dari sumber listrik PLN. 

2). Kendala    

a). Saat musim timur ( musim panas ) terjadi, sangat jarang 

terjadi hujan sehingga untuk tapak yang berada di dekat pantai 

terasa panas. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menanam 

vegetasi alami pada tapak serta membuat jalan pedestrian menggunakan atap 

selasar agar pejalan kaki tidak kepanasan saat berada pada tapak. Selasar juga 

berguna melindungi pejalan kaki saat terjadi hujan.   

 Untuk memaksimalkan cahaya matahari dan tidak membuat bangunan 

menjadi terlalu panas, maka bangunan akan menghadap ke sebelah Utara 

pada tapak.  
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c. Arah Angin 

Arah angin cukup berhembus kencang pada tapak yang berada 

di jalan Metro Tajung Bunga mengingat tapak yang berada di dekat 

pantai dengan kecepatan rata – rata hingga 6 km/jam sehingga perlu 

di analisa untuk pemanfaatan dan memenimalisir dampak dari 

kendalanya.  

1). Potensi 

a). Angin yang berhembus dapat dimanfaatkan sebagai 

pengawaan udara alami pada bangunan dan tapak. 

2). Kendala 

a). Hembusan angin yang cukup kencang dari pantai terutama 

saat musim   hujan pada tapak cukup berbahaya 

b). Polusi udara dari banyaknya aktivitas kendaraan yang 

cukup masif di jalan Metro Tanjung Bunga.  

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menanam pohon pemecah 

angin pada batas tapak yang ditanam di daerah timbulnya angin berlebih serta 

tanaman – tanaman vegetasi yang dapat mereduksi udara kotor dengan baik 

sehingga membuat udara menjadi segar.     
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4. View  

 View pada tapak perlu dianalisa agar para pengunjung dan pengguna 

gedung dapat menikmati keindahan pada tapak. Analisis view dapat 

dilakukan dengan 2 pertimbangan dasar yakni view dari luar ke tapak dan 

view dari dalam tapak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Analisa View  

( Sumber : Analisa Pribadi 2021 ) 

a. View dari luar tapak ke dalam tapak 

Analisis view dari luar ke dalam tapak yang bertujuan untuk 

menentukan orientasi bangunan dan bukaan pada bangunan sehingga 

orang dari luar yang melihat dari luar sekitaran Metro Tanjung Bunga 
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dan jalan Danau Tanjung Bunga menjadi tertarik dan membuat view 

dapat di maksimalkan. 

1).  Potensi 

a). Tapak berada diantara persimpangan jalan yang 

diapit oleh jalan Metro Tanjung Bunga dan jalan Danau 

Tanjung Bunga sehingga view memiliki 3 arah pandang 

dari luar tapak. 

b). Posisi tapak berdekatan dengan jembatan Danau 

Tanjung Bunga sehingga orang dari arah jembatan 

mendapat view yang baik. 

2).  Kendala 

i). Tanah pada tapak sedikit lebih tinggi dari jalan 

namun masih belum maksimal untuk mendapatkan view 

dari luar.  

ii). Banyak bangunan kumuh pada jalan Danau Tanjung 

Bunga sehingga sedikit mengganggu view dari luar.  

b. View dari dalam tapak ke luar tapak 

1). Potensi 

ia. Disekitar tapak terdapat Danau yang bermuara ke 

Pantai sehingga  dapat menjadi view yang bagus. 
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2). Kendala 

a).  View dari dalam keluar terhalang tembok beton dan 

pohon liar 

Tembok beton pembatas akan dihilangkan dan pohon liar yang 

menghalangi akan dipndahkan atau dihilangkan beberapa agar 

memaksimalkan view dari dalam ke luar tapak.  

5. Utilitas  

 Analisis utilitas bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan utilitas 

kota yang tersedia disekitarnya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan 

pada tapak.  

1). Potensi 

a). Terdapat Jaringan Listrik Kota 

b). Sudah di lalui oleh pipa PDAM Kota  

2). Kendala 

  a). Belum ada jaringan utilitas drainase air kotor pada tapak. 
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D. Analisa Ruang  

1. Analisa Pengguna & Aktivitas 

 Analisa pengguna dan aktivitas pada gedung bertujuan untuk 

menidentifikasi dan menganalisa pengguna dan aktivitas dari keperluannya 

dalam menggunakan gedung sehingga dapat menghasilkan ruangan yang 

dibutuhkan dan terorganisir dengan baik.  

a. Analisa Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1). Penyewa 

Merupakan kelompok pengguna gedung secara rutin 

setiap hari yang melakukan aktifitas pada ruang kantor yang 

telah disewa. Penyewa kantor baik dari Perusahaan asing 

maupun domestik bergerak diberbagai macam bidang seperti 

bidang konstruksi, properti, asuransi, perbankan, hukum, jasa 

perdagangan, dan lain – lain. Dan didalam satu gedung, 

biasanya terdapat perusahaan yang bergerak dalam bidang 

yang berbeda – beda, maupun yang sejenis.  

  2). Pengelola 

Merupakan kelompok pengguna bangunan yang 

melakuakn aktifitasnya dalam hal Pengelolaan gedung secara 

general, operasional gedung secara teknis bangunan maupun 

teknis penyewaan.  
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  3). Pengunjung 

Merupakan kelompok yang melakukan aktifitas bisnis 

dengan pihak penyewa gedung, mengunjungi fasilitas yang 

ada, ataupun sebagai tamu yang datang secara personil maupun 

secara kelompok dengan maksud urusan tertentu.   

b. Analisa Jenis Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Skema Sirkulasi Pengguna Gedung 

( Sumber : Analisis Pribadi 2021)  

Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan pada bangunan 

strata office pada umumnya dapat dibagi sebagai berikut : 
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 1). Kegiatan Penyewa 

 Datang 

 Parkir Kendaraan 

 Masuk kedalam gedung  

 Cek Identitas / Absensi 

 Bekerja, Rapat, Aktifitas lainnya 

 Istirahat, Makan, Minum, Buang Air 

 Pulang 

Penyewa kantor sewa melakukan aktifitasnya bersifat rutin, 

dengan waktu yang telah ditentukan.  

 2). Kegiatan Pengelola  

 Datang 

 Parkir Kendaraan 

 Masuk kedalam gedung 

 Bekerja, Kegiatan Operasional, Maintance  

 Istirahat, Makan, Minum, Buang Air 

 Pulang 

3). Pengunjung 

 Datang 

 Parkir 

 Masuk ke dalam Gedung 



61  

 Memenuhi keperluan, pertemuan, rapat, kegiatan 

khusus, berinteraksi dengan penyewa 

 Menikmati Fasilitas, Makan, Minum, Istirahat 

 Pulang 

Tiap pengunjung biasanya datang karena ada suatu keperluan 

tertentu dengan waktu yang fleksibel dan bersifat tidak rutin. 

2. Analisa Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruangan dianalisa untuk mendapatkan fungsi ruangan yang 

dibutuhkan agar perencanaan gedung dapat dipakai sebagai mana fungsi dan  

tujuan utamanya serta menghindari membuat ruangan yang tidak diperlukan. 

Berikut adalah ruangan yang harus ada pada gedung strata office :   

No Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang Karakter 
Ruang Pengguna  Sifat 

Ruang 
1 2 3 4 5 6 

A. Kegiatan Penerimaan     

1 Parkir Kendaraan 
- Ruang Parkir Umum 
- Ruang Parkir Pengelola 
- Garasi Mobil Sewa 

- Disiplin 
- Terkontrol Semua Kalangan Publik 

2 
Masuk ke dalam 
Gedung  
Cek Keamanan 

- Pedestrian 
- Drop Off 
- Main Entrance 

- Semi 
Formal 
- Komunikatif 

Semua Kalangan Publik 

3 
Mencari Informasi 
Bertemu Tamu 

- Lobby 
- Receptionist 

- Semi 
Formal 
- Komunikatif 

Semua Kalangan Publik 

B. Kegiatan Utama 

4 
Administrasi  
Gedung 

- R. Kantor Administrasi - Formal 
- Komunikatif 

- Penyewa Gedung 
- Pengelola 

Semi 
Publik 

5 Pertemuan Bisnis 

- Ruang Rapat Pertemuan - Formal 
- Komunikatif 
- Interaktif 

- Pengunjung 
- Penyewa  
- Pengelola 
 ( Kondisional ) 

Privat 
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6 Bekerja 

- Ruang Kantor 
- Ruang Rapat Kantor 

- Semi 
Formal 
- Komunikatif 
- Interaktif 

- Penyewa Gedung 

Pivat 

7 Menyimpan 
Barang 

-  Gudang 
- R. Arsip 
- R. Janitory 

- Non Formal 
- Disiplin 
- Terkontrol 

- Penyewa  
- Pengelola Privat 

 

C. Kegiatan Penunjang 

8 Ibadah - Musholla - Non Formal 
- Disiplin 

- Semua Kalangan Publik 

9 Makan & Minum - Food Court 
- Cafe 

- Non Formal - Semua Kalangan Publik 

10 
Mengambil &  
Transfer Uang 

- Kantor Bank 
- ATM Centre 

- Semi Formal 
- Disiplin 

- Semua Kalangan 
Publik 

11 Fitness  
- Fitness Centre - Non Formal - Semua Kalangan 

Semi Publik 

12  Istirahat 
- Ruang Santai  
- Smoking Area  

- Non Formal - Semua Kalangan 
Publik 

D. Servis 

13 BAK & BAB 
- Lavatory  
- Toilet 

- Non Formal 
 
- Terkontrol 

- Semua Kalangan 
Publik 

14 Kebersihan 

- Ruang Management 
Sampah 
- Ruang Cleaning 
Service 

- Non Formal 
- Disiplin 
- Terkontrol 

- Pengelola Gedung 

Privat 

15 Utilitas 

- R. Pengolahan Air 
Limbah 
- R. Generator Listrik 
- R. Pemadam 
Kebakaran 
- Gudang 

- Non Formal 
- Disiplin 
- Terkontrol 

- Pengelola Gedung 

Privat 

16 Mengawasi Aktifitas 
dan Keamanan  

- R. Control 
Operasional  
   & CCTV 

- Non Formal 
- Disiplin 
- Terkontrol 

- Pengelola Gedung 

Privat 

17 Maintance 
- R. Maintance - Non Formal 

- Disiplin 
- Terkontrol 

- Pengelola Gedung 
Privat 
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18 Transportasi 
Gedung 

- Elevator Pengunjung 
- Elevator Servis 
- Tangga Darurat 

- Non Formal - Penyewa &  
Pengunjung 
- Pengelola 

- Semi 
Publik 
- Privat ( 
Elevator 
Sevis ) 

 

Tabel 3. Analisa Kebutuhan Ruang Strata Office 

( Sumber : Analisa Pribadi 2021 )  

3. Analisa Program Besaran Ruang 

 Setelah penjabaran analisa kebutuhan ruang, maka untuk 

mendapatkan luasan ruang dapat dijabarkan sesuai tapak seperti berikut :  

 a. Persentase Penggunaan Ruang 

  Luas lahan  : 20.668 m2 

  KDB ( 40 % ) : 8.267 m2 

  KLB     : 4 x 20.668 m2 = 82.672 m2    

Perbandingan pemakaian ruang antara ruang perkantoran , 

servis p, komersial adalah 3:2:1, maka hasilnya adalah : 

 1). Ruang Perkantoran : 42.000 m2 

 2). Servis   : 27.000 m2 

 3). Komersial   : 13.672 m2 

b. Persentase Luasan Kebutuhan Parkir 

Standar parkir pada ruang perkantoran adalah 100 m2/Mobil, 

jadi 42.000 m2 : 100 m2 = 420 Mobil, sedangkan standar untuk ruang 

komersil ialah 60 m2/ mobil,  13.672 m2 : 60 m2 = 228 mobil. Maka 



64  

jumlah mobil ialah 420 + 228 = 648 dibulatkan menjadi 650 mobil. 

650 x 25 m2 = 16.250 m2 . ( Ernst Neufrt, 1997 )  

Ruang parkir terbagi menjadi 2 yakni parkiran pada luar 

gedung dan parkiran dalam gedung.  

1). Parkir Luar Gedung  

Besaran pada parkir luar gedung adalah sisa dari KDB 

yang telah ditentukan. maka luasan ruang parkir ialah 50% dan 

sisanya 50% untuk ruang terbuka hijau ( RTH ). Jadi, luasan 

parkir luar gedung adalah : 12.400 m2  x 50% = 6.200 m2.  

2). Parkir Dalam Gedung 

Besaran pada parkir dalam gedung ialah selisih antara 

luasan jumlah kebutuhan ruang parkir – luas parkir luar 

gedung, maka : 16.250 m2 – 6.200 m2 = 10.050 m2 dapat 

diasumsikan menjadi 2 lantai pada gedung untuk ruang parkir.  

Adapun tahap analisis besaran ruang sebagai berikut :  

1). Dasar Pertimbangan Besaran Ruang  

Pertimbangan untuk merencanakan sebuah besaran 

ruang yang sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut :  

   a). Jumlah Pengguna Ruang 

   b). Benda mati yang digunakan 

   c). Jenis Aktifitas 

   d). Flow sirkulasi 



65  

c. Flow Sirkulasi 

perhitungan flow sirkulasi berdasarkan studi ruang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sirkulasi udara, gerak, dan termal 

sesuai kebutuhan fungsi ruang tersebut. Adapun perhitungan 

persentase flow sebagai berikut :  

  1). Flow 5-10 % = untuk standar sirkulasi minimum 

  2). Flow 20 % = untuk sirkulasi kenyamanan gerak  

  3). Flow 30 % = untuk sirkulasi kenyamanan fisik 

  4). Flow 40%  = untuk sirkulasi kenyamanan psikis 

 5). Flow >50 % = untuk sirkulasi terhadap banyaknya 

kegiatan  

d. Perhitungan Kebutuhan Ruang  

Perencanaan kebutuhan ruang pada kantor dapat dihitung 

menggunakan 2 cara yakni:  

1). Ruang Gerak Orang  

Dapat dihitung dengan cara : 

( Standar Ruang Perorangan x Jumlah Orang ) + Ruang 

tambahan untuk  sarana penunjang + flow sirkulasi ( 

biasanya 15%). 
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2). Ruang Bebas untuk bukan Manusia  

Jenis peralatan / benda sangat berpengaruh pada perhitungan 

ini diukur dari dimensinya serta fungsinya sehingga dapat 

ditambahkan pada sirkulasi utama.  

 Dari kedua cara diatas, dapat kita tentukan besaran ruang yang 

diperlukan berdasarkan dari kebutuhan ruang yang telah dianalisa sebagai 

berikut :  

No Jenis Ruang Jml. Standar Sumber flow Luas 
(m2) 

Luas + 
flow 
(m2) 

Total 
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
A. Area Kegiatan Penerimaan ( Penunjang )           

1 Receptionist 1 
  

  10% 6 6,6 
6,6 

2 Lobby 2 1,2 - 2 m2 /org DA 30% 100 130 260 
3 Lounge/R.Tunggu 3 2 m2/org DA 30% 20 26 78 

4 R. Kantor 
Administrasi 1 1,2 - 2 m2 /org SB 30% 50 65 65 

5 Hall 2 2 m2/org DA 30% 300 390 780 
JUMLAH ( m2)  =  1189,6 

         

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Kegiatan Utama               
1 R. Kantor Sewa 21 41 - 150 m2/Unit DA 30% 1450 1885 39585 
2 Working Space  2 >150 m2/unit DA 30% 200 260 520 
3 R. Rapat  4 2 m2/org  DA 30% 48 62,4 249,6 
4 Ballroom 2 2 m2/org  SB 30% 100 130 260 
5 R. Kantor Pengelola 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 125 162,5 162,5 
6 R. Kantor Bag. Teknis 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 25 32,5 32,5 

JUMLAH ( m2)  =  40809,6 
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No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
C. Area Kegiatan Penunjang             
1 Fitness Centre 1 1,8 m2/org DA 30% 215 279,5 279,5 
2 ATM Gallery 5 2 m2/ unit atm SB 10% 2 2,2 11 
3 Kantor Bank KCP 4 1,4 - 1,7 m2/org SB 20% 90 108 432 
4 Café  10 1,4 - 1,7 m2/org DA 20% 90 108 1080 
5 Klinik 1 2 m2/ unit DA 30% 120 156 156 

6 Musholla 2 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 50 65 130 

7 Restaurant 10 1,4 - 1,7 m2/org DA 30% 100 130 1300 

8 Smoking  Area 5 
1,2 m2 - 2m2 

/org DA 20% 9 10,8 54 

9 R.Fotocopy 2 
1,2 m2 - 2m2 

/org SB 20% 
9 10,8 21,6 

11 Core 20   DA 30% 315 409,5 8190 
12 Court Yard 1   SB 15% 300 345 345 
13 Koridor             1892,9 

JUMLAH ( m2 ) 13892 
 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
D. Area Service               
1 Parkir 700 25 - 30 m2/Mbl DA 30% 25 32,5 22750 
2 R.Genset 2 36 m2/unit   SB 15% 45 51,75 103,5 
3 R. Trafo 5 20 – 25 m2/unit SB 15% 30 34,5 172,5 
4 R. Panel 3 1,5m2/unit SB 15% 30 34,5 103,5 
5 Gudang 1 >30 m2  SB 15% 30 34,5 34,5 
6 R.STP 2 >160 m2 ST 15% 160 184 368 
7 R.GWT 2 >160 m2 ST 15% 160 184 368 
8 R. ME 1   SB 15% 36 41,4 41,4 
9 R.Pompa 1   SB 15% 9 10,35 10,35 

10 AHU 1   SB 15% 110 126,5 126,5 
11 Janitor 6   SB 10% 6 6,6 39,6 
12 Lavatory 3 2 m2 / org SB 15% 120 138 414 
13 Toilet 14 2 m2 / org SB 15% 14 16,1 225,4 
14 R. Security 6 1,2 - 2m2/org SB 15% 70 80,5 483 
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15 R.Control &CCTV 1 1,2 - 2m2/org SB 15% 12 13,8 13,8 
16 R. Mesin  1   SB 10% 30 33 33 
17 R. Maintance 2   SB 15% 30 34,5 69 

18 R.Pemadam 
Kebakaran 1   SB 15% 160 184 184 

19 Tangga 8   SB 15% 4,8 5,52 44,16 
 
20 R. Generator 1   SB 15% 36 41,4 41,4 
21 R. Persampahan 1   SB 15% 72 82,8 82,8 
22 Sirkulasi             1291,6 

  JUMLAH ( m2 ) 27000,01 
 

Tabel 4. Analisa Perhitungan Besaran Ruang 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis Pribadi 2021 )  

Keterangan : 

DA : Data Arsitek – Ernst Neufert 

ST : Standar Perancangan atas dasar prinsip modular 

SB : Studi Banding 

4. Organisasi Ruang 

 Ruang – ruang yang dibutuhkan disusun berdasarkan fungsi dan 

bentuknya sehingga dapat menjelaskan tingkat kepentingan yang bersifat 

relaif serta fungsi dan peran simbolis ruang – ruang yang dibutuhkan tersebut 

dalam suatu organisasi bangunan. Jenis organisasi ruang yanng digunakan 

akan bergantung pada ( FDK Ching, 1996 ) :  

 Kebutuhan atas program bangunan, seperti pendekatan 

fungsional, persyaratan ukuran, klasifikasi hirarki, ruang – 

ruang dan syarat – syarat pencapaian, pencahayaan, dan 
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pemandangan.  

 Kondisi – kondisi eksterior dari tapak yang mungkin akan 

membatasi bentuk atas pertumbuhan organisasi atau yang 

mungkin merangsang organisasi tersebut untuk mendapatkan 

gambaran – gambaran tertentu tentang tapaknya dan terpisah 

dari bentuk – bentuk lainnya.  

Pengaturan organisasi ruang sangat penting dalam menata posisi 

ruang dalam bangunan agar sirkulasi pengguna gedung untuk kemudahan 

mencapai ruangan tersebut sesuai dengan kepentingannya dan aktivitasnya 

tidak berbenturan serta tidak mengganggu fungsi ruang lainnya.  

 Oleh karena itu, dalam pengelolaan organisasi ruang pada gedung 

perkantoran strata office ini akan menggunakan pola organisasi ruang 

bergantung pada kebutuhan fungsinya yakni :  

.a. Pola Organisasi Cluster 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pola Organisasi Cluster  

    ( Sumber :  D.K Ching, Arsitektur : Bentuk, Ruang & Tatanan, hal: 189) 
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Pola organisasi cluster adalah pola organisasi ruang yang 

membuat sebuah kelompok ruang berdasarkan kedekatan, hubungan, 

atau secara bersaama – sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan 

visual. 

b. Pola Organisasi Radial   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Pola Organisasi Radial 

( Sumber : Francis D.K Ching, Arsitektur : 

Bentuk, Ruang & Tatanan, hal: 189) 

Pola organisasi radial ialah organisasi ruang yang membuat 

ruang pusat yang menjadi acuan sehingga membuat ruang linear yang 

berkembang mengikuti arah jari – jari.  

Pola – Pola ini dipilih atas pertimbangan fungsi ruang gedung 

perkantoran yang memiliki sifat khusus namun hampir serupa 

sehingga pengelompokan ruang opla organisasi tersebut dipilih.  

c. Bubble Diagram dan Organisasi  

Berikut adalah bubble diagram yang ditentukan dari analisa 

kebutuhan ruang sebagai berikut : 
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1). Area Basement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Bubble Diagram Area Basement  

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 

2). Area Entrance / Masuk 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26.Bubble Diagram Area Entrance 

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 
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 3). Area Komersil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Bubble Diagram Area Komersil 

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 

 

4). Area Kantor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Bubble Diagram Area Kantor 

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 
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Dari hasil analisis pada bubble diagram diatas, dapat di susun 

organisasi ruang per area sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Organisasi Area Ruang  

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 

 

1). Area Basement 

R. Parkir Kendaraan, R. Control CCTV, R. Security, R. Maintenance, 

R. Kantor Teknis, R. Mesin, R. ME, R. Panel, R. Trafo, R.Generator, 

R. Genset, R.Pemadam, R. Pompa, R.GWT, R.AHU, R.STP, R. 

Persampahan, dan Toilet. 

 

 



74  

2). Area Entrance 

Hall, Lobby, Receiptionist, Lounge/Ruang Tunggu, Kantor 

Administrasi, Lavatory, Court Yard Janitor 

3). Area Komersil 

Musholla, Lounge/R. Duduk, Bank, Atm Gallery, Fitness 

Centre, Klinik, Restaurant, Cafe, Lavatory, R. Fotocopy. 

4). Area Working Space 

Area Working Space, Smoking Area, Meeting Room, Ballroom, 

Lavatory 

5). Area Kantor. 

R. Kantor Sewa, Smoking Area, Toilet. 

6). Area Rooftop 

Rooftop Garden, Toilet. 

5. Analisa Hubungan Ruang   

 Hubungan ruang terdiri atas hubungan ruang makro dan hubungan 

ruang mikro, hubungan ruang makro meliputi ruang pada site tapak 

sementara hubungan ruang mikro berkaitan dengan rencana denah pada 

gedung.  
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 a. Hubungan Ruang Makro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 30. Organisasi Hubungan Ruang Makro  

( Sumber : Analisis Pribadi 2021) 

 

 

 

Keterangan   : 

 

Pintu Masuk : Berhubungan dengan Strata Office, Parkir Umum, 

Parkir Tamu, Parkir Service, Taman 

Pintu Keluar : Berhubungan dengan Strata Office, Parkir Tamu, 

Parkir Umum, Taman, Parkir Service  
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Pintu Keluar/Masuk : Berhubungan dengan Parkir Service, Strata Office, 

Parkir Umum.  

Taman : Berhubungan dengan Pintu Masuk, Pintu Keluar, 

Strata Office dan menjadi titik kumpul ( assembly point 

) 

Parkir Tamu : Berhubungan dengan Pintu Masuk, Strata Office, Pintu 

Keluar 

Parkir Umum : Berhubungan dengan Pintu Masuk, Pintu Keluar /  

Masuk, Strata Office 

Parkir Service : Berhubungan dengan Pintu Keluar Masuk, Pintu 

Masuk, Strata Office 
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 b. Hubungan Ruang Mikro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Hubungan antar Ruangan 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis 2021 )  

E. Analisa Bentuk  

 Korelasi simbiosis antara bentuk massa serta ruang pada arsitektur 

dapat di pelajari dan dijumpai pada skala yang tidak selaras. Pada tiap 

tingkatnya, bentuk bangunan harus dipertimbangkan dengan baik supaya 

bentuk massa bangunan yang bentuk memiliki imbas terhadap tiap ruang 
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disekitarnya bisa berfungsi secara baik.    

 Bentuk dan penutup setiap ruang pada bangunan ditentukan oleh 

ruang – ruang yang ada didalamnya, dimana kita dapat membedakan 

beberapa kategori bentuk – bentuk ruang dan bagaimana ruang tersebut dapat 

berinteraksi yan bersifat secara aktif maupun pasif.  

 Secara skalatis, benda – benda atau perabotan dan sirkulasi pergerakan 

orang yang dibutuhkan untuk memenuhi ruang itu dapat membantu dalam 

menentukan sebuah bentuk ruang. ( FDK Ching, 1996 )   

 Oleh karena itu, atas pertimbangan dari analisa yang telah dibuat, 

maka bentuk bangunan strata office sebagai gedung yang memiliki fungsi 

aktivitas pekerjaan perkantoran, bisnis, dan komersil ini dapat di olah bentuk 

sebagai berikut :  

1. Bentuk Persegi 

 

 

 

 

Gambar 32.Bentuk Persegi menjadi Ruang 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis 2021 )  
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 Bentuk persegi dipilih atas pertimbangan organisasi ruang 

perkantoran yang memiliki sifat khusus namun serupa dan bersifat luas 

sehingga dapat menampung tiap – tiap ruang yang dibutuhkan.  

2. Transformasi Bentuk 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Transformasi Bentuk 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis 2021 )  

 Persegi sebagai dasar pada bentuk mengalami perubahan serta 

penambahan agar menciptakan ruang – ruang disekitarnya dapat saling 

berkaitan satu sama lain.  

3. Gubahan Massa Bentuk 

 

 

 

 

 

   Gambar 34. Skema Gubahan 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis 2021 )  
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 Bentuk persegi yang menciptakan bentuk ruang – ruang yang saling 

berkaitan dari proses perubahan dan penambahan, kemudian disusun dan 

membentuk suatu bentuk yang banyak. Gubahan massa ini dibuat selain 

untuk memaksimalkan view dari luar ke bentuk bangunan, juga untuk view 

dari dalam bangunan ke luar sehingga dapat melihat pemandangan danau 

yang bermuara ke laut.  

F. Analisa Kelengkapan Bangunan  

1. Sistem Struktur 

  Gedung perkantoran strata office merupakan bangunan high rise 

building sehingga sistem struktur yang digunakan harus struktur yang 

diperuntukan untuk bangunan tinggi. Struktur yang digunakan untuk 

bangunan tinggi harus mengunakan sistem struktur dan spesifikasi material 

yang kuat dalam menahan beban mati ( material yang digunakan ) maupun 

beban hidup ( orang, angin, dsb ). Berikut adalah sistem struktur yang 

digunakan untuk gedung perkantoran antara lain :  

a. Sub Structure ( Struktur Bawah ) 

Sub Structure ( Struktur Bawah ) merupakan sebuah struktur 

pada sebuah bangunan yang berada di dalam tanah, seperti pondasi 

dan sloef. Pondasi yang digunakan pada gedung high rise building / 

bangunan tinggi menggunakan pondasi dalam dengan tiang pancang 

agar struktur pondasinya kuat dan dapat menahan beban yang 

beratnya sendiri maupun beban hidup yang berada diatasnya. Pondasi 
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dalam memiliki daya dukung berupada daya dukung ujung ( Point 

Bearing ) pada ujung pondasi tiang dan daya dukung kulit ( Friction/ 

Skin Bearing ) terhadap tanah sebagai selimut pondasi pile.  

Kondisi tanah pada tapak tergolong lunak dan tidak stabil 

diakibatkan berada di sekitar wilayah pantai sehingga jenis pondasi 

yang digunakan ialah jenis pondasi bor /  bored pile.  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 35. Pondasi Bored Pile 

( Sumber : http://jamesthoengsal.blogspot.com/p/blog-page_4.html )  

Pondasi ini merupakan jenis pondasi dalam yang berbentuk 

tabung/silinder dengan kedalaman tiang pancangnya memiliki variasi 

dari 10 – 20 meter sampai tanah keras pada lokasi tapak  bed rock soil 

dengan nilai N-SPT > 50 atau CPT > 150 Kg/cm2 memiliki diameter 

antara 20 – 60 cm, metode pelaksanaaannya dengan metode 

pengeboran titik pondasi sampai kedalaman yang direncanakan.  

( Arbi Arif, 2018 ). 
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b. Middle Structure ( Struktur Tengah/Tubuh ) 

  1). Core 

 Pembebanan pada gedung bertingkat high rise building 

bukan hanya beban mati ( beban sendiri ) dan beban hidup ( 

orang yang diatasnya ) saja, mealinkan ada beban dari gaya 

lateral dari gravitasi yang didapat dari struktur bertingkat. 

Maka dari itu pada bangunan tinggi, dibutuhkan penopang 

struktur untuk menanggulangi beban tersebut sekaligus 

memberikan perkuatan struktur untuk Plat Lantai dan Balok 

yakni dengan sistem core wall.  

Core wall adalah komponen utama untuk menahan gaya 

beban horisontal dan beban gravitasi gedung. ( Bernardinus 

Herbudiman & Meky Saryudi,2016 ) Core wall terbentuk dari 

sebuah dinding geser (shear wall) yang terhubung yang 

membentuk sebuah kotak persegi tahan api dengan bukaan dan 

dapat tertutup oleh sebagian balok dan dinding pada gedung.  

Core wall memiliki momen inersia yang cukup besar 

sehingga dapat menahan hampir seluruh beban lateral pada 

gedung bertingkat. Pada bagian dalam ruang core wall juga 

biasanya menjadi penempatan elevator, tangga darurat, 

maupun shaff listrik guna memanfaatkan ruang kosong pada 

gedung.  



83  

 

 

  

 

 

 

Gambar 36. Illustrasi core wall menahan gaya lateral gedung 

(Sumber : Bernardinus Herbudiman & Meky Saryudi, Jurnal Itenas, 

Pengaruh Core terhadap Kinerja Seismik Gedung Bertingkat, Vol.2 No.1 

Hal : 85)  

 

 c. Upper Structure ( Struktur Atas ) 

1).Struktur Atap 

Struktur atap pada strata office ini menggunakan konsep 

garden rooftop sebagai area santai yang dapat dimanfaatkan 

pula sebagai area kumpul santai dengan memanfaatkan view 

luar pada tapak yang dekat dengan pantai pada puncak 

ketinggian sehingga dapat menjadi destinasi menarik.  

Untuk membuat rooftop garden, dibutuhkan beberapa 

elemen termasuk struktur plat lantai dengan ketebalan min. 12 

cm agar orang – orang diatasnya dapat berlalu lalang dan 

menikmati view diatas gedung dengan aman.  
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Gambar 37.Garden rooftop SKYE, Jakarta 

( Sumber : https://www.wisataku.id/8 )  

Setelah struktur dak atap dengan plat beton min. ketebalan >12 

cm, dan kemiringan yang tepat. Plat lantai tersebut harus dilapisi 

dengan bebrapa elemen – elemen material lainnya agar air hujan dapat 

disalurkan pada pipa air hujan dengan tepat, tidak mengalami 

kebocoran, serta tanaman dapat tumbuh. Berikut adalah komponen 

yang harus ada pada plat beton untuk dapat dijadikan rooftop garden 

pada gedung sebagai berikut : 
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Gambar 38. Elemen Material untuk Rooftop Garden 

( Sumber : https://idea.grid.id/read//merencanakan-konstruksi-pada-roof-

garden ) 

 Plat beton bertulang min. Ketebalan 12 cm dengan mutu 

beton K-300 

 Lapisan Waterproofing 

 Lapisan semen acian pelindung sampai 0 - 7 cm  

 Lapisan drainage cell 

 Lapisan Geotextile 

 Lantai Kayu  

 Media tanam 

 Tanaman 
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2. Material dan Bahan Bangunan 

 Material pada gedung perkantoran merupakan sebuah komponen 

arsitektural yang penting dalam menunjang fungsinya. Material yang baik 

dapat menambah nilai daya tarik yang lebih pada gedung sehingga 

pengunjung merasa nyaman dan ingin mengunjungi gedung tersebut. Berikut 

beberapa komponen material yang dapat digunakan antara lain :  

 a. Material Lantai yang digunakan antara lain :   

NO JENIS MATERIAL KARAKTERISTIK 

1 Granit 

 

 Tahan Goresan 

 Memiliki Tekstur Kuat 

dan Keras 

 Perawatan yang mudah 

 Aman untuk kesehatan 

 Memiliki tampilan elegan 

, motif yang unik, dan 

mewah 

 Butuh Ketelitian dan 

Tidak boleh ada 

kesalahan saat 

pemasangan 
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2 Vinyl 

 

 Harga Terjangkau 

 Pemasangan Mudah 

 Tampilan Menarik 

 Awet dan Tahan Lama 

 Kesan hangat dan 

Nyaman 

3 Kayu Parket Solid anti Slip  Kuat dan Tahan Lama 

 Anti Slip dan Tidak licin 

 Memiliki banyak motif 

 Memberikan kesan 

Nyaman dan hangat 

4 Keramik  Tahan lama dan anti gores 

 Butuh ketelitian saat 

pemasangan 

 Perwatan cukup mudah 

 

Tabel 5. Jenis Material Lantai 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

Penggunaan material tersebu dipilih guna selain menambah 

daya tarik pengunjung dan kenyamanan saat berada diatasnya, 
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keramik diatas dipilih berdasarkan kekuatannya yang awet dan tahan 

lama serta dirasa cocok unuk gedung strata office.  

b. Material Dinding 

Material dinding yang digunakan pada gedung kantor gedung 

sewa memiliki banyak ragam, tidak semua ruangan bersifat permanen 

sehingga pemilihan material diding harus dipilih sesuai kebutuhan dan 

fungsi ruangan agar dapat memenuhi kriteria sebagai gedung 

perkantoran. Berikut pemilihan material dinding untuk gedung 

perkantoran yang dapat dipilih antara lain :  

  

NO JENIS MATERIAL KARAKTERISTIK 

1 Bata Ringan 

 

 Pemasangan Cepat dan 

mudah 

 Memiliki daya tahan kuat 

namun ringan  

2 Kalsi Board 

 

 Daya tahan kuat dan 

tidak mudah berjamur 

 Tahan air 

 Ringan dan dapat 

dibongkar pasang 
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menjadi dinding bongkar 

pasang 

3 Kaca Frameless 8 mm  

 

 Tahan gores  

 Membutuhkan ketelitian 

saat pemasangan 

 Terkesan modern 

 Menimbulkan kesan luas 

pada ruangan 

Tabel 6. Jenis Material Dinding 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

Material dinding dapat ditambahkan atau dilapisi oleh material 

– material lainnya sesuai fungsi dan kebutuhan pada ruangan guna 

keindahan ataupun secara fungsi kegunaan, seperti ruangan 

pertemuan misalnya yang membutuhkan pelapis kedap suara untuk 

ruangan privat. Material yang digunakan sebagai berikut :  
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NO JENIS MATERIAL KARAKTERISTIK 

1 HPL (High Pressure Laminate )  

 

 Memiliki daya tahan 

kuat 

 Pemasangan cepat 

dan rapi 

 Memberikan 

tampilan Modern dan 

Minimalis 

2 Wallpaper 

 

 Memiliki berbagai 

macam model 

menarik 

 Memberikan kesan 

elegan pada ruangan 

 Pemsangan mudah  

3 Acourate Fiber  

 

 Dapat meredam suara 

 Tahan Api 

 Bebas Alergi & 

Racun 

 Harga relatif mahal 

 Tipis namun tahan 

lama 



91  

4 Conwood 

 

 Daya tahan lama 

 Memberi kesan 

hangat dan nyaman 

 Mudah dipasang 

 

Tabel 7. Jenis Material Pelapis Dinding 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

 c. Material Langit – langit 

Material pada langit – langit gedung sangat dibutuhkan, selain 

dari fungsi keindahan dan menutup jaringan installasi pipa dan listrik, 

material pada langit – langit juga berfungsi sebagai media untuk 

memasang lampu penerangan serta meredam suara bising dari 

ruangan bagian atas.  

Material pada langit – langit dapat dibentuk model sesuai 

desain dan perencanaannya berupa Flat Ceiling plafond yang 

dipasang secara datar, drop ceiling menimbulkan efek level ceiling ke 

arah bawah, dan up ceiling yang menimbulkan efek level ceiling ke 

arah atas biasanya untuk highlight , mempertegas objek maupun 

ruangan. Berikut adalah material yang digunakan untuk langit – langit 

plafond antara lain : 
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NO JENIS MATERIAL KARAKTERISTIK 

1 Gypsum 

 

 
 

 Terlihat rapi dan 

Minimalis 

 Mudah dibentuk 

sesuai keinginan 

 Dapat diwarnai 

dengan mudah 

 

2 Kalsi board 

 

 Daya tahan dari rayap, 

air dan  jamur cukup 

kuat 

 Mudah dibentuk 

 Mudah di cat  

3 Kayu Bengkirai 

 

 Kayu yang tahan 

rayap 

 Kuat dan cukup awet 

 Memberi kesan 

hangat dan terlihat 

elegan 

 

Tabel 8. Jenis Material Langit – Langit  

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 
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 d. Material Secondary Skin/Facade   

Material pada Facade / Secondary Skin ialah material yang 

berguna untuk melindungi dinding bangunan dari paparan matahari 

langsung agar dinding pada ruangan tidak menyimpan panas yang 

membuat ruangan menjadi panas.  

Secondary Facade / Secondary Skin juga berfungsi untuk 

memberikan tampilan bangunan yang menarik dengan ragam bentuk 

sesuai perencanaan dan fungsinya, serta memberikan karakter tertentu 

pada bangunan. Berikut adalah material yang dapat di aplikasikan 

sebagai facade strata office , ialah :  

NO JENIS MATERIAL KARAKTERISTIK 

1 Alumunium Composite Panel ( 

ACP ) 

 

 Awet dan tahan lama 

 Harga lebih murah 

 Mudah dibentuk 

 Banyak pilihan macam 

warna 

 Pemasangan 

membutuhkan 

ketelitian 



94  

2 Kaca 

 

 Perawatan mudah 

 Pemasangan 

membutuhkan 

ketelitian dan keahlian 

 Memberikan kesan 

modern 

 Memantulkan cahaya 

3 Aci finish 

 

 Murah terjangkau 

 Rapi dan minimalis 

 Mudah di aplikasikan  

 Mudah dalam 

perawatan 

 

Tabel 9. Jenis Material Facade 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

Penggunaan material facade / secondary skin pada gedung 

perkantoran strata office sangat penting diterapkan. Dan material 

diatas adalah material pilihan yang dapat diaplikasikan pada bangunan 

perkantoran.   
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3. Sistem Utilitas dan Jaringan Gedung 

 Sistem utilitas dan jaringan pada gedung merupakan aspek kinerja 

yang sangat penting, aspek ini berkenaan dengan fasilitas pada sebuah 

gedung agar dapat digunakan. Dan dalam aspek ini, sering kali disebut “ 

bersembunyi “ dibalik penampilan fisik bangunan.  

Sistem utilitas dan jaringan pada bangunan dengan pendekatan smart 

building menggunakan sistem IBS ( Intelligent Building System ) dimana 

seluruhnya serba otomatis serta dapat mengintegrasikan seluruh sub sistem 

pada gedung hanya satu kontrol saja ( terpusat ) dengan beberapa protokol 

yang digunakan seperti BACnet, OPC, LONWorks, RS-232, RS-485, 

ataupun TCp/Ip. Selain itu pula ada beberapa sub sistem yang dapat diatur 

melalui gadget pintar / smartphone yang dapat ter integrasi pada pusat 

kontrol gedung dalam pengaturan aspek pencahayaan, tata udara, akustik, 

serta building automation lainnya.  

Beberapa aspek utilitas dan jaringan  yang ada pada strata office 

dengan pendekatan perencanaan smart building  yang terdiri dari :  

a. Sistem Pencahayaan 

Solusi untuk mendapatkan Pencahayaan pada bangunan 

dilakukan dengan 2 cara yakni :  

 1). Pencahayaan alami pemanfaatan sinar matahari 

Dalam hal penerangan alami, pemanfaatan sinar matahari 

terdiri dari beberapa unsur antara lain ( Setyo Soetadji, 1986 )  :  
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a). Sinar matahari langsung tanpa halangan 

b). Sinar matahari yag berasal dari pantulan – pantulan awan  

c). Sinar matahari refleksi dari luar, yaitu hasil pemantulan 

cahaya dari benda – benda luar bangunan dan masuk kedalam 

ruangan melalui jendela atau lubang cahaya lain. 

d). Sinar matahari refleksi dalam, yaikni hasil pantulan cahaya 

dari benda – benda dekat bangunan lalu dipantulkan kembali 

masuk kedalam bangunan. 

Pada tapak strata office nantinya akan membuat banyak bukaan 

– bukaan jendela yang cukup serta ruangan – ruangan balkon untuk 

memaksimalkan bukaan dalam mengurangi penggunaan pencahayaan 

mekanis sehingga bangunan strata office ini nantinya dapat lebih 

menghemat energi.  

Salah satunya adalah tabir matahari ataupun pergola yang dapat 

dibuka tutup secara otomatis serta perencanaan facade untuk 

mengurangi panas matahari langsung dan mengatur level sinar 

matahari.  

 2). Pencahayaan buatan dengan cara mekanis 

Pengunaan cahaya mekanis pada gedung  strata office ini 

menggunakan salah satu dari sistem IBMS ( Intelligent Building 

Mangement System ) yang dapat diaplikasikan pada penggunaan 

lampu. 



97  

Lampu pada hal ini terbagi menjadi dua yakni lampu yang 

berada pada dalam ruangan dan lampu yang berada pada luar gedung 

( lampu teras, lampu taman, lampu balkon ).  

Pada lampu yang berada pada dalam ruangan, memakai lampu 

dengan sensor PIR ( Passive Infrared Receiver ) dimana 

mekanismenya dengan mendeteksi pancaran infra merah dari suhu 

tubuh manusia yang akan menyala dan mati otomatis tergantung dari 

ada atau tidak adanya manusia yang dideteksi.  

Pada lampu yang berada pada luar ruangan, salah satu sistem 

yang dipakai adalah sistem rangkaian photocell. Mekanisme kerjanya 

adalah komponen LDR ( light dependent resistor ) mendeteksi nilai 

sensor cahaya dari sinar matahari. Apabila ada cahaya matahari, 

lampu akan mati, dan ketika tidak mendeteksi sensor cahaya dari sinar 

matahari, lampu akan menyala secara otomatis. 

Meski begitu, selain menggunakan sistem otomatis yang 

bekerja untuk menyalakan lampu, adapun dengan cara manual yakni 

dapat dinyalakan, dimatikan serta dipantau dari pusat kontrol, maupun 

menggunakan saklar manual jika sewaktu – waktu ada kendala.   
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b. Sistem Kondisi Tata Udara  

Tata udara pada strata office menggunakan 2 unsur 

pengudaraan yakni : 

  1). Penghawaan Alami 

Penghawaan alami memanfaatkan udara yang 

berhembus pada tapak dan membuat bukaan – bukaan pada 

ruangan. Pada bangunan menggunakan sistem pengaturan 

sirkulasi udara tanpa hambatan seperti pada gedung 

perkantoran Leadenhall Building pada lantai tertentu. Sehingga 

mampu meminimalisir kebutuhan akan penghawaan non alami.  

Selain itu pula pada penghawaan alami, menggunakan 

sistem automatic exhaust fan dari atap bangunan yang 

disalurkan melalui finish ducting box, yang setelah itu dapat 

distribusikan ke tiap ruangan sesua perencanaan gedung 

nantinya. 

  2). Penghawaan Buatan  

Penghawaan buatan pada gedung strata office 

menggunakan AC Split dan AC Central sebagai sistem 

penghawaan non alami yang dipasang apada ruang – ruang 

tertentu. Serta penggunaan AC yang memilki konsep smart air 

conditioning yang memungkinkan untuk menyala atau mati 

maupun pengaturan suhu secara otomatis ketika mendeteksi 
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keberadaan manusia dan tingkat panas termal tertentu.  

c. Sistem Parkir Kendaraan ( Parkir )  

Tempat parkir kendaraan pada gedung strata office terdapat 2 

area yang disediakan yakni parkir yang berada pada luar gedung ( 

outdoor ) seluas 6.200 m2 , serta didalam gedung ( indoor ) seluas 

10.050 m2.  

Sistem jaringan manajemen parkir menggunakan teknologi 

Radio Frequency dan Identification ( RFID ) yang dimana dapat 

mengidentifikasi orang datau benda secara otomatis menggunakan tag 

maupun menyimpan nomor seri dengan microchip dan daat diatur 

dengan sistem komputerisasi sehingga palang parkir masuk dan keluar 

dapat terbuka secara otomatis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Mekanisme Sistem RFID pada Area Parkir 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 
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d. Sistem Sirkulasi Manusia 

Sistem utilitas manusia sebisa mungkin dirancang menjadi 

arsitektur yang aksesibel yaitu kemudahan akses sirkulasi yang dapat 

dilalui oleh siapa saja, dari manusia yang normal maupun penyandang 

difabel.  

Untuk pejalan kaki di sediakan jalur pedestrian menuju ke arah 

entrance gedung, area entrance gedung dilengkapi jalur untuk difabel 

pada jalan yang datar maupun jalan yang naik disamping tangga.  

 

 

Gambar 40. Illustrasi Pedestrian dan Jalur Kendaraan 

( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

Untuk Transportasi dalam bangunan menggunakan elevator 

massa yang dapat menampung sampai dengan 15 Orang secara cepat 

namun tetap lembut guna mempercepat aksesbilitas orang dalam 

aktivitasnya.  
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e. Sistem Jaringan Air  

Sistem jaringan air pada gedung strata office memiliki 2 macam 

air yang perlu dikelola yakni utilitas air bersih dan utilitas air kotor.  

1). Sistem Jaringan Air Bersih 

Utilitas air bersih bersumber dari pengambilan air dari 

sumur, PDAM yang disediakan oleh pemerintah kota, dan 

pemanfaatan air hujan dilanjutkan ke dalam penampungan air 

yang biasa disebut dengan Ground Water Tank ( GWT ) yang 

diletakan pada dasar bangunan ( undergorund ). 

Air besih yang tersimpan pada ground water tank ( 

GWT ) didorong melalui pompa ke lantai atas kemudian di 

distribusikan melalui utilitas pipa air bersih ke tiap – tiap ruang 

yang fungsinya memiliki kebutuhan aktivitas akan air bersih, 

seperti cuci tangan, mandi, berwudhu, air pada hydrant, 

sprinkler. Distribusi air tersebut membutuhkan pola 

pemompaan dengan daya pompa bervariasi sesuai kebutuhan 

pada debit air , dua sampai tiga kali sesuai kemampuan daya 

pompa dengan sistem penampungan transisi dikarenakan 

keterbatasan kemampuan pompa untuk menyupplai air bersih.   

Mekanisme kerja air bersih pada gedung strata office, 

dengan sistem distribusi air bersih tersebut dapat dilihat dari 

gambar illustrasi berikut : 
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   Gambar 41. Skema Distribusi Jaringan Air Bersih 

     ( Sumber : Hasil Olah Data dan Analisis, 2021 ) 

 

Kran air pada gedung menggunakan sistem PIR ( 

Passive Infrared Receiver ) dimana kran akan menyala / mati 

secara otomatis ketika mendteksi tangan manusia dengan 

menggunakan sensor infra merah.  
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Gambar 42. Sensor Kran Air PIR 

( Passive Infrared Receiver ) 

         ( Sumber : www.tokoonline88.com )  

 

Urinoir pada Lavatory menggunakan sistem otomatis 

bebas sentuhan menggunakan sensor Infra merah yang dapat 

mati secara otomatis ketika pengguna sudah pergi, Urinoir 

oomatis ini pun dapat membersihkan dirinya sendiri sesuai 

jadwal yang di programkan terlebih dahulu.  
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Gambar 43. Urinoir Otomatis 

( Sumber : https://hokwang.com/id/product/Katup-

Siram-Urinoir-Dinding-Otomatis ) 

  2). Sistem Jaringan Air Kotor 

Sistem jaringan air kotor pada gedung strata office 

terdapat berbagai macam air kotor yakni air yang berasal dari 

buangan air bersih ( grey water ) masih bisa didaur ulang 

seperti air bekas wudhu, air bekas cuci tangan, cuci piring dan 

air kotoran dari floor drian kamar mandi, kemudian air limbah 

dari WC seperti air dari feses serta air seni manusia yang harus 

dibuang ke septictank dan tidak boleh digunakan kembali .  

Air yang berasal dari sisa air bersih yang telah 

digunakan dari berbagai aktivitas selain buang air, dapat didaur 

ulang dan diatur sistem manajemen pembuangannya dengan 

sistem Sewage Treatment Plant ( STP ) yakni sair sisa ( grey 
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water ) disalurkan ke dalam penampungan air limbah pada 

ruang Sewage Treatment Plant ( STP ) yang kemudian di saring 

dengan mekanisme penyaringan. Setelah air sisa tersebut 

disaring di ruang STP kemudian di distribusikan agar dapat 

dipakai kembali untuk menyiram tanaman, mencuci mobil, dan 

flush pada water closet ( WC ).  

 

Gambar 44. Skema Pengolahan Limbah Air Bersih 

( Sumber : https://www.zainprima.id/instalasi-pengolahan-air-limbah-

domestik-stp-sewage-treatment-plant ) 

 

f. Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran 

Sistem jaringan pemadam kebakaran pada gedung strata office 

menggunakan sistem otomatis dimana saat smoke detector mendeteksi 

jumlah asap yang berlebih pada suatu ruangan yang kemudian 

membuat katup pada sprinkler pecah dan menyiramkan air yang 

memenuhi ruangan untuk memadamkan api.  
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Air yang dikeluarkan dari sprinkler berasal dari Pompa pada R. 

Pemadam Kebakara, kemudian di distribusikan langsung ke tiap – tiap 

ruangan yang terdeteksi kumpulan asap dari api. Debit air untuk 

sistem ini memiliki kapasitas air pada kategori dapat menahan 

kebakaran sedang III.  

Skema distribusi air untuk pemadaman api dapat di ilustrasikan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 45. Skema Kerja Pemadaman Sprinkler Otomatis 

( Sumber : Hasil Olah Data & Analisis, 2021 ) 

 

g. Sistem Elektrikal 

Sumber jaringan listrik yang terpakai pada gedung strata office 

ini ada 3 macam, yakni jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) digunakan untuk barang elektronik utama , generator sebagai 

cadangan listrik utama jika sewaktu – waktu dibutuhkan, dan panel 

surya yang hanya digunakan untuk menyalakan lampu.  
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Gambar 46. Skema Kerja Panel Surya 

( Sumber : Hasil Olah Data & Analisis, 2021 ) 

h. Sistem Jaringan Keamanan 

Sistem jaringan keamanan yang digunakan pada gedung strata 

office yakni :  

 CCTV ( Closed Circuit Television ) dan diatur serta diawasi pada 

ruang kontrol 

 Smart Lock System pada pintu dimana pintu akan terkunci sendiri 

ketika ditutup serta menggunakan id card untuk membuka pintu.  

 Acces Control untuk mendeteksi siapapun yang memasuki gedung 

dengan id card pada orang maupun kendaraan saat parkir.  

 Alarm System sebagai alat pemberitahuan dengan bunyi peringatan 

ketika adanya kerusakan sistem ataupun saat ada pemberitahuan 

darurat dari ruang kontrol.  
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i. Sistem Jaringan Internet dan Komunikasi 

Jaringan internet pada gedung menggunakan system Local Area 

Network ( LAN ) untuk menguhubungkan Internet dengan kabel jaringan 

dan WIFI untuk internet umum yang terhubung dengan router yang 

dipasang tiap lantai. 

Untuk Jaringan komunikasi pada menggunakan sistem jaringan 

PABX ( Private Automatic Branch Exchange ) komunikasi yang hanya 

dapat digunakan di dalam gedung, dan diatur oleh pengelola gedung.  

 

j. Sistem Jaringan Kontrol Sistem  

Manajemen sistem jaringan kontrol sistem pada gedung menggunakan 

mikrokontroler arduino yang dapat diitegrasikan dengan penggunaan 

android. Hal ini memungkinkan untuk mengatur pengelolaan gedung 

secara otomatis dari sebuah gedung dari ruang kontrol gedung/pengelola 

gedung, maupun smart phone.  

Seluruh sistem jaringan pada gedung seperti jaringan pada keamanan, 

jaringan pencahayan mekanis, parkir kendaraan, dan elektronik dapat 

diatur dan dilakukan monitoring secara otomatis maupun manual pada 

kontrol pusat.  
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k. Sistem Jaringan Persampahan  

 1). Sistem Pembuangan 

Sistem jaringan persampahan pada gedung akan mengklasifikasi 

macam sampah sebelum dibuang seperti sampah organik, anorganik, 

dan sampah – sampah berbahaya, sebelum dibuang.  

Pada gedung strata office dirancang dengan shaff pembuangan 

agar orang yang berada pada lantai atas gedung tidak perlu turun 

kebawah hanya untuk membuang sampah. Sampah dapat dibuang 

langsung pada lantai atas dan turun kebawah melalui shaff sampah 

yang disediakan menuju ruang pembuangan. 

 2). Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah yang dapat diolah ialah sampah yang bersifat organik 

lalu di dekompresi dengan sistem aerobik dengan bantuan 

mikroorganisme. Tiap sampah organik memiliki kandungan biomassa 

tertentu sehingga dalam prosesnya, sampah organik yang memiliki 

biomassa tinggi dan sedang harus dicacah terlebih dahulu.  

 

 

 

 

 

 



110  

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Jenis dan Nilai C/N Biomassa  

( Sumber :Proses Produksi Kompos Limbah Kebun Kopi & kakao, Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ) 

Sampah organik pada gedung strata office, sebagian besar 

dihasilkan oleh restaurant, dapur, cafe, dedaunan pohon, sampah – 

sampah bekas makanan lainnya dari pengunjung.  

Sampah Organik pun harus dipilah kembali sesuai dengan jenis 

biomassa nya pada ruang persampahan dan kemudian diolah untuk 

menghasilkan pupuk kompos yang dapat digunakan sebagai penyubur 

tanaman.  

  

 

 

 

 

 



111  

  Sistem pengolahan :  

   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 48. Skema Pengolahan Sampah Organik pada Ruang 

Sampah 

    ( Sumber : Hasil Olah Data & Analisis, 2021 ) 

   
 Pupuk yang dihasilkan dari sampah organik yang telah diolah 

dapat digunakan sebagai penyubur tanaman pada dalam gedung, 

maupun tanaman pada garden rooftop. Hal ini sangat efisien dalam 

membantu pengurangan jumlah persampahan kota dan lebih ramah 

lingkungan.  
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l. Sistem Penangkal Petir 

 Sistem penangkal petir pada gedung strata office ini 

menggunakan sistem penangkal petir sangkar konduktor atau 

penangkal petir Faraday dimana rangkaian jalur elektris dari bagian 

atas dengan jumlah yang banyak pada tepi – tepi bangunan sehingga 

menyerupai sangkar agar mampu menghalau sambaran petir di setiap 

sisi bangunan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Gambar 49. Illustrasi Sistem Penangkal Petir Faraday 

( Sumber : https://medcon-e.com/sistem-proteksi-petir-sangkar-konduktor-

sistem-faraday ) 
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BAB IV  

HASIL PERANCANGAN 

 

A. Rancangan Tapak 

 1. Rancangan Tapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 50. Site Plan  
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
 

a. Area Parkir 
  
 Parkiran pada bangunan terbagi menjadi 2 type Parkiran yakni, 

Parkiran Outdoor ( Parkiran Luar ) yang terletak pada tapak bangunan dan 

Parkiran Indoor ( Parkiran Dalam ) yang terletak pada basement yang 

berjumlah 3 lantai.  

 

b. Taman dan Kolam 
 

 Taman (Court Yard ) pada bangunan terbagi menjadi 2 jenis taman 

yakni taman luar ( Court Yard ) dan taman dalam ( inner court yard ) yang 
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bersifat publik ( dapat dinikmati semua pengunjung ). 

 

B. Rancangan Ruang  

 1. Rancangan Ruang dan Besaran Ruang 
 

a. . Area Basement 

R. Parkir Kendaraan, R. Control CCTV, R. Security, R. 

Maintenance, R. Kantor Teknis, R. Mesin, R. ME, R. Panel, R. 

Trafo, R.Generator, R. Genset, R.Pemadam, R. Pompa, 

R.GWT, R.AHU, R.STP, R. Persampahan, dan Toilet. 

b. . Area Entrance 

Hall, Lobby, Receiptionist, Lounge/Ruang Tunggu, 

Kantor Administrasi, Lavatory, Court Yard Janitor 

c. Area Komersil 

Musholla, Lounge/R. Duduk, Bank, Atm Gallery, 

Fitness Centre, Klinik, Restaurant, Cafe, Lavatory, R. 

Fotocopy. 

d. Area Working Space 

Area Working Space, Smoking Area, Meeting Room, 

Lavatory. 

e. Area Kantor. 

R. Kantor Strata Office type A,B, & C Smoking Area, 

Toilet, dan area pergudangan. 
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f. Area Rooftop 

Rooftop Garden, Toilet dan Tenant 

2. Besaran Ruang 

No Jenis Ruang Jml. Standar Sumber flow Luas 
(m2) 

Luas + 
flow 
(m2) 

Total 
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
A. AREA LANTAI 1           

1 Receptionist 1 
  

  10% 6 6,6 
6,6 

2 Lobby 2 1,2 - 2 m2 /org DA 30% 100 130 260 
3 Lounge/R.Tunggu 3 2 m2/org DA 30% 20 26 78 

4 R. Kantor 
Administrasi 1 1,2 - 2 m2 /org SB 30% 50 65 65 

5 Hall 2 2 m2/org DA 30% 300 390 780 
6 Working Space  1 >150 m2/unit DA 15% 1600 1840 1840 
7 R. Rapat  4 2 m2/org  DA 30% 48 62,4 249,6 
8 Gudang 1 2 m2/org  SB 30% 600 780 780 
9 R. Kantor Pengelola 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 800 1040 1040 

10 R. Kantor Bag. Teknis 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 25 32,5 32,5 
11 Musholla 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 50 65 65 
12 Court Yard 2  SB 15% 300 345 345 
13 Café  1 1,4 - 1,7 m2/org DA 20% 90 108 108 
14 Restaurant 1 1,4 - 1,7 m2/org DA 30% 100 130 130 

JUMLAH ( m2)  =  5779,7 

         

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Core ( Tipikal sd 21 
lantai )               

1 Lift 6 41 - 150 m2/Unit DA 30% 1450 1885 39585 
2 R.Shaft Sampah 1       
3 R. AHU 1       
4 Janitor 2 2 m2/org  SB 30% 100 130 260 
5 Lavatory 2 1,2 - 2 m2/org SB 30% 125 162,5 162,5 
6 Tangga Darurat 1 1,2 - 2 m2/org SB 30% 25 32,5 32,5 
7 R. Panel 1       
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JUMLAH ( m2)  =  40809,6 
 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 2             
1 Fitness Centre 1 1,8 m2/org DA 30% 215 279,5 279,5 
2 ATM Gallery 5 2 m2/ unit atm SB 10% 2 2,2 11 
3 Kantor Bank KCP 2 1,4 - 1,7 m2/org SB 20% 90 108 432 
4 Café  4 1,4 - 1,7 m2/org DA 20% 90 108 432 
5 Klinik 1 2 m2/ unit DA 30% 120 156 156 

6 Food Court 2 1,4 m2 - 2 m2 
/org SB 30% 200 260 260 

7 Restaurant 4 1,4 - 1,7 m2/org DA 30% 100 130 520 

8 Smoking  Area 5 
1,2 m2 - 2m2 

/org DA 20% 9 10,8 54 

9 R.Fotocopy 1 
1,2 m2 - 2m2 

/org SB 20% 
9 10,8 21,6 

10 Court Yard 1   SB 15% 300 345 345 
11 Koridor 4   SB     250   2000 

JUMLAH ( m2 ) 4511,1 
 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 3             
1 Working Space  2 >150 m2/unit DA 30% 200 260 520 
2 Kantor Type A 3 15 m2/Org DA 15% 425 488,75 1466,25 

3 Kantor Type B 2 15 m2/Org DA 15% 270 310,5 621 
4 Kantor Type C 4 15 m2/Org DA 15% 70 80,5 322 
5 R.Rapat 3 2 m2/ org DA 20% 50 60 180 

6 Hall 1 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 280 364 364 

  Void 1 
 

  124 124 124 

8 Smoking  Area 1 
1,2 m2 - 2m2 

/org DA 20% 40 48 48 

10 Court Yard 1   SB 15% 300 345 345 
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1 1 Koridor  2   SB            250   500 

12 Pantry 3     
          
32 96 

JUMLAH ( m2 ) 4586,25 
 

 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 4             
1 Lobby  1 >150 m2/unit DA 30% 120 144 144 
2 Kantor Type A 1 15 m2/Org DA 15% 425 488,75 488,75 

3 Kantor Type B 2 15 m2/Org DA 15% 270 310,5 621 
4 Kantor Type C 15 15 m2/Org DA 15% 70 80,5 1207,5 
5 R.Rapat 4 2 m2/ org DA 20% 50 60 240 

6 Hall 1 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 280 364 364 

8 Smoking  Area 1 
1,2 m2 - 2m2 

/org DA 20% 40 48 48 

9 Court Yard 1 
  

SB 15% 
300 345 345 

10 Koridor  2   SB            250   500 
JUMLAH ( m2 ) 3814,25 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 5             
1 Lobby  1 >150 m2/unit DA 30% 120 144 144 
2 Kantor Type A 1 15 m2/Org DA 15% 425 488,75 488,75 

3 Kantor Type B 2 15 m2/Org DA 15% 270 310,5 621 
4 Kantor Type C 12 15 m2/Org DA 15% 70 80,5 1207,5 
5 R.Rapat 3 2 m2/ org DA 20% 50 60 180 

6 Hall 1 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 280 364 364 

8 Smoking  Area 1 
1,2 m2 - 2m2 

/org DA 20% 40 48 48 
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No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 6-8 ( Tipikal )              

1 Lobby  2 >150 m2/unit DA 30% 120 144 288 
2 Kantor Type A 4 15 m2/Org DA 15% 425 488,75 1955 

3 Kantor Type B 2 15 m2/Org DA 15% 270 310,5 621 

4 Hall 1 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 280 364 364 

5 Smoking  Area 1 1,2 m2 - 2m2 
/org DA 20% 40 48 48 

6 Court Yard 2 
  

SB 15% 
140 161 322 

JUMLAH ( m2 ) 3598 
 

No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Luas 
+ flow 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
B. Area Lantai 9-18( Tipikal )              

1 Lobby  2 >150 m2/unit DA 30% 120 144 288 
2 Kantor Type A 2 15 m2/Org DA 15% 425 488,75 977,5 

3 Kantor Type B 1 15 m2/Org DA 15% 270 310,5 310,5 

4 Hall 1 1,4 m2 - 2 m2 
/org ST 30% 280 364 364 

5 Smoking  Area 2 1,2 m2 - 2m2 
/org DA 20% 40 48 48 

6 Court Yard 2 
  

SB 15% 
140 161 322 

 7 Koridor 1 
 

  
 250 250 

JUMLAH ( m2 ) 2560 
 

9 Court Yard 1 
  

SB 15% 
300 345 345 

10 Koridor  2   SB            250   500 
JUMLAH ( m2 ) 3512,75 
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No Jenis Ruang Jml. Standar 
(m2) Sumber flow Luas 

(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

Total  
Luas 
(m2) 

A B C E F G H I J 
D. Area Basement 1-3               

1 Parkir 700 25 - 30 m2/Mbl DA 30% 25 32,5 22750 
2 R.Genset 2 36 m2/unit   SB 15% 45 51,75 103,5 
3 R. Trafo 5 20 – 25 m2/unit SB 15% 30 34,5 172,5 
4 R. Panel 3 1,5m2/unit SB 15% 30 34,5 103,5 
5 Gudang 1 >30 m2  SB 15% 30 34,5 34,5 
6 R.STP 2 >160 m2 ST 15% 160 184 368 
7 R.GWT 2 >160 m2 ST 15% 160 184 368 
8 R. ME 1   SB 15% 36 41,4 41,4 
9 R.Pompa 1   SB 15% 9 10,35 10,35 

10 AHU 1   SB 15% 110 126,5 126,5 
11 Janitor 6   SB 10% 6 6,6 39,6 
12 Lavatory 3 2 m2 / org SB 15% 120 138 414 
13 Toilet 14 2 m2 / org SB 15% 14 16,1 225,4 
14 R. Security 6 1,2 - 2m2/org SB 15% 70 80,5 483 
15 R.Control &CCTV 1 1,2 - 2m2/org SB 15% 12 13,8 13,8 
16 R. Mesin  1   SB 10% 30 33 33 
17 R. Maintance 2   SB 15% 30 34,5 69 

18 R.Pemadam 
Kebakaran 1   SB 15% 160 184 184 

19 Tangga 8   SB 15% 4,8 5,52 44,16 
 20 R. Generator 1   SB 15% 36 41,4 41,4 

21 R. Persampahan 1   SB 15% 72 82,8 82,8 
22 Sirkulasi             1291,6 

  JUMLAH ( m2 ) 27000,01 
 

 Tabel 10. Besaran Ruang 
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
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C. . Rancangan Tampilan Bangunan 
  
 1. Eksplorasi Bentuk 
   
1.  2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 51. Eksplorasi Bentuk 
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
 

 Tranformasi bermula dari bentuk persegi yang dipotong bagian 

ujungnya dan kemudian di gabungkan terlihat seperti pada gambar nomor 1. 

Pada gambar nomor 2, mulai berubah dengan memotong sebagian pada 

bagian kanan bangunan. Pada nomor 3, bentuk pada bangunan terbentuk 

sebuah persegi dengan memotong bagian sisinya, dan pada bentuk nomor 4, 

bangunan terbelah hampir separuhnya hingga rooftop gedung.  
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2. Rancangan Bentuk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 52. Rancangan Bentuk 
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
 

3. Rancangan Material  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 53. Eksplorasi Material 
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
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a. Material Lantai  

Material lantai menggunakan material Kayu Solid Parquet 

pada area food court, Vinyl pada area ruang rapat, dan granit sebagai 

lantai utama pada area kantor, hall,dan lain – lain. 

b. Material Dinding dan Facade  

Material dinding menggunakan material plaster aci  finished 

pada permukaan dinding bata, cat finish, dinding partisi pada area 

kantor & ruang rapat, serta dinding kaca berukuran 8 dan 12 mm. 

Pada facade, menggunakan material Alumunium Composite 

Panel ( ACP ) & kaca 12 mm.   

c. Material Atap  

 Material pada atap rooftop menggunakan 6 lapisan 

dalam pemenuhan konsep rooftop garden yakni :  

- Plat beton bertulang min. Ketebalan 12 cm dengan mutu 

beton K-300 

- Lapisan Waterproofing 

- Lapisan semen acian pelindung ketebalan sampai 0 - 7 cm  

- Lapisan drainage cell 

- Lapisan Geotextile 

- Lantai Kayu  
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D. Rancangan Tema 
  
 1. Strata – title Office 
 

 
Gambar 54. Strata – title office 

 
( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 

 
 Strata Office adalah bangunan bertisusun tinggi dengan fungsi 

bangunan perkantoran dengan kepemilikan bersama pada ruang publik, 

kepemilikan pribadi pada ruang private yang telah dibeli mauapun disewa 

sesuai kontrak kesepakatan.  

 Pada lantai 1 - 3 dan rooftop adalah area dengan kepemilikan bersama,  

Ruang perkantoran berbagai type pada lantai 3 – lantai 6, ruang rapat, 

ballroom, dan working space hanya dapat disewakan, kemudian pada ruang 

perkantoran lantai 7 – 18 berbagai type, dapat dimiliki maupun disewakan.  
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 2. Smart Building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 55. Smart Building  
 

( Sumber : Analisis Pribadi 2022 ) 
 

  Smart Building pada gedung digunakan untuk menghemat 

energi listrik, mengoptimalkan kinerja perangkat elektronik serta guna 

meminimalisir kesalahan manusia ( human error ) pada penggunaan 

hingga pengelolaan gedung secara terkontrol dan semua sistemnya 

dapat terinterigrasi dengan baik.  

 
  a. Smart Glass 
 

Smart glass merupakan kaca buram otomatis yang dapat 

mereduksi cahaya matahari sehingga dapat buram maupun 

bening secara otomatis tergantung tinggi rendahnya intensitas 

cahaya yang dideteksi.  
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  b. CCTV  
   

CCTV digunakan sebagai camera control yang dapat 

dilihat secara langsung maupun dalam hasil rekaman pada 

ruang kontrol guna keperluan keamanan gedung 

  c. Smart Lock Door 
 

Smart Lock Door digunakan pada pintu tiap ruang unit 

kantor yang dapat terkunci sendiri, dapat menggunakan sidik 

jari, tanpa kunci.  

d. Smoke Detector 

Smoke Detector digunakan untuk mendeteksi adanya 

asap yang berlebih sehingga sprinkler secara otomatis 

mengeluarkan air guna antisipasi kebakaran. 

e. Panel Surya 
  
 Panel surya dipasang pada atap bangunan guna 

menangkap cahaya matahari lalu disalurkan ke batterai 

generator yang terletak di basement untuk disimpan. Panel 

surya yang dipasang berukuran 100 wp/bh, berjumlah 605 buah 

untuk dapat menyalakan lebih dari 200.000 ( dua ratus ribu ) 

titik lampu.  
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f. Self Watering System 
  

Selft Watering System pada gedung adalah sistem pada 

urinoir, wastafel cuci tangan, dan closet yang menggunakan 

sensor infrared yang membaca adanya panas manusia sehingga 

air dapat menyala atau mati secara otomatis. 

g. Passive Infrared Sensor ( PIR ) 
 

Passive Infrared Sensor ( PIR ) digunakan pada lampu 

pada area dalam ruangan ( indoor ) untuk dapat menyalakan 

atau mematikan lampu secara otomatis dengan sensor yang 

terpancar agar dapat membaca pergerakan manusia.  

h. RFID  
 

RFID ( Radio Frequency Identification ) adalah sebuah 

sistem yang menggunakan sensor radio untuk dapat merekam 

data pada kendaraan parkir sehingga dapat mengenali 

kendaraan yang telah terekam dan membuat pintu parkir dapat 

terbuka dan tertutup secara otomatis tanpa perlu dikendalikan 

manusia terlebih dahulu.  
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BAB V  

KESIMPULAN  

 Strata Office dengan konsep smart building di Kota Makassar 

berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga seluas 20.668 m2 atau sekitar 2 Ha. 

Bangunan ini mempunyai fungsi utama yakni gedung perkantoran yang 

memiliki ruang kantor konvensional maupun kantor digital pada working 

space yang dapat digunakan oleh penyewa yang saat ini sedang ramai 

digunakan. Bangunan ini memiliki 18 lantai utama dan 3 lantai basement. 

Bentuk pada bangunan terinspirasi dari potongan – potongan yang terbuat 

dari bentuk persegi sederhana. Gedung perkantoran ini disebut dengan strata 

office yang artinya bangunan ini dimiliki bersama pada ruang – ruang publik, 

kemudian ruang kantornya dapat disewa maupun dimiliki, ruang kantor pada 

bangunan ini terdapat 3 jenis yakni Type A yang berukuran besar, type B 

berukuran sedang, dan Type C yang berukuran kecil.  

    Pada bangunan memiliki konsep smart building dimana bangunan 

terdapat sistem pengelolaan otomatis yang dapat mempermudah dan 

menghemat energi listrik, serta meminimalisir human error ( kelalaian ) 

dalam pengoperasian gedung. Smart Building pada bangunan ini terdapat 

pada sistem pencahayaan yang dapat mati dan menyala secara otomatis 

menggunakan sensor cahaya dan sensor inframerah, CCTV untuk keamanan 

gedung, sistem parkir otomatis, sistem facade yang dapat bergerak secara 

otomatis mengikuti arah cahaya matahari, hingga sistem watering pada water 
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closet (wc). Pada facade bangunan menggunakan ACP motif kayu yang 

dapat bergerak otomatis sesuai dengan konsep smart building agar 

pengunjung/penghuni dapat nyaman saat berada dalam gedung.  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Arbi Arif, Eding Iskak Imananto, MT, Mohammad Erfan, ST., MT, 2018, 

Perencaaan Struktur Bawah Pondasi Tiang Pancang pada Bangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah, Jurnal Sondir Universitas ITN Malang, Volume 1.  

Asiyanto, 2008, Metode Konstruksi Gedung Bertingkat, Jakarta UI-Press, 

Jakarta. 

Ching, FDK., 2020, Arsitektur : Bentuk, Ruang dan Tatanan Edisi Kedua, 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Darmawan, Edi & Maria Rosita., 2016, Konsep Perancangan Arsitektur, 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Hendarto, Deni & Padillah.,2017, Penerapan Smart Lighting Berbasis Photocell 

pada Low Voltage Main Distrtibusion Panel (LVMDP) sebagai upaya 

penghematan energy,e-jurnal Univ. Ibn Khaldun Bogor, Vol.4 no. 1. 

Herbudiman,Bernandius & Meky Saryudi,2016, Pengaruh Core terhadap 

Kinerja Seismik Gedung Bertingkat, Jurnal Teknik Sipil Itenas ( Institut 

Teknologi Nasional ), Vol 2 No.1. 

Herry Rosadi, Saatnya Terapkan Smart Building Management System. 

INDOPOS, Edisi 12 Maret 2014. 



Nafindro,Dinan, Rachmadi Nugroho,Dyah S.Pradya.,2020, Penerapan Prinsip 

Performance-Based Smart Building pada Perencanaan Sekolah Tinggi 

Multimedia Surakarta, Jurnal Senthong, Vol 3 No.1. 

Neufert, Ernst., 2003, Data Arsitek : Jilid II, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Pemerintah Republik Indonesia, 1985,Undang – Undang Republik Indonesia 

Tentang Rumah Susun pasal 1 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. 

Pusat Teknoprener dan Klaster Industri Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi., 2017, Konsep Green & Smart Building pada Gedung Cimahi 

Techno Park, Cimahi. 

Satwiko, Prasasto., 2005, Arsitektur Sadar Energi : Pemanfaatan Komputer dan 

Internet untuk Merancang Bangunan Ramah Lingkungan, Penerbit Andi Offset, 

Yogyakarta. 

Singh, Reshma, Baptiste Ravache, Dale Sartor,2017, Building Innovation : A 

Guide for High-Performance Energy Efficient Building in India ( Revisi ), 

Lawrence Berkeley National Laboratory, India. 

Supriatna,Rita Laksmitasari, Ratu Arum,2017, Perancangan Kantor Sewa 

dengan Pendekatan Arsitektur Bioklimatik, Jurnal Desain UNINDRA Vol.5 

No.1. 



Soetiadji, Setyo., 1986, Anatomi Utilitas, Penerbit Djambatan, Jakarta. 

Toyib,Rozali, Iwan Bustami, Dedy Abdullah, dan Onsardi, 2019, Penggunaan 

Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) untuk Mendeteksi Gerak Berbasis Short 

Message Service Gateway,Jurnal Pseudocode, Vol.6 no.2 

Wang, Shengwei.,2010, Intelligent Buildings and Building Automation, Spon 

Press, New York. 

Weking,Antonius Ibi., 2010, Perencanaan Sistem Kontrol Penerangan di Villa 

Alila Tanah Lot Tabanan Bali, E-Jurnal OJS Univ.Udayana Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Elektro, Vol 9.No.2. 

Wibowo,Satrio, Ari Widyati, Dedi Hantono,2017,Penerapan Konsep Bangunan 

Pintar pada Kantor Pusat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi ‘Apple’di Jakarta, Jurnal Arsitektur PURWARUPA Vol. 1 No.1. 

 


























