
Survei / data lapangan

• fungsi lahan

• bangunan sekitar
– fungsi

– Bentuk

– Orientasi

• Kondisi fisik lingkungan: saluran air, kemiringan tanah

• Memastikan titik letak pembuangan (jika: bangunan)

Kondisi lingkungan di sekitar site: untuk merekam dan mendata



Survey / data lapangan

• Memastikan fungsinya
• Memastikan ukuran batas tepian lahan
• Memastikan orientasi : titik Utara, matahari, dan angin
• Mendapat data kemiringan tanah dan arah pergerakan air 

hujan
• Merekam gambar pelingkup ruang: batas dinding atara

ruang luar dan dalam secara 2D dan 3D
• Mendapatkan data dimensi ruang: tinggi,luas
• Merekam bentuk dan tekstur

Dalam lokasi



Memahami titik kekurangan dari objek
yang diamati

• Memastikan fungsinya
• Mendata kegiatan-kegiatan: sering dan tambahan

(profesi penghuni)
• Membuat tabulasi fungsi ruang dan kebutuhan ruang
• Membuat simuasi ruang dengan aktivitasnya

(penghuni): bila tidak terjawab/tersedia = kekurangan

• Membuat skala prioritas: kegiatan (kebutuhan ruang)
• Membuat tabulasi kegiatan baru dengan ruang yang 

ada (kondisi eksisting)
• Membuat simulasi besaran ruang: bila tidak

terjawab/tersedia = kekurangan



Langkah bijak menjawab kekurangan

• Memastikan fungsinya

• Daftar kebutuhan ruang (baru)

• Data dimensi ruang lama dan baru

• Tingkat ketersediaan luas site pada lahan

• Prioritas: fungsi, dimensi, dan bentuk

• Pahami dan penuhi peraturan dan kebijakan

• Konsep “padu padan”



data DENAH

1. Titik, garis dan bidang
2. Notasi
3. Orientasi: bukaan, pil lantai
4. Penempatan titik kolom

yang (modular/batas
toleransi
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DENAH Lt. I

A A

R. Tamu

R. Tidur utama

R. Tidur

R. Keluarga

R. Makan

Teras depan

Dapur
R. Setrika

kmr pmbt

RENCANA KOLAM RENANG



data POTONGAN

A B D D2A1 C




POTONGAN B-B

±0.00

ABDD2 A1C




POTONGAN C-C

1. Persepsi ruang dan bentuk
2. Skala yang terukur
3. Kelayakan perlakuan

bahan/material
4. Ukuran, (ketinggian dan dimensi)

6/12, 6x12

5. Kejelasan notasi



data TAMPAK

TAMPAK DEPAN


1. Skyline
2. Gambaran simetris dan

asimetris
3. Gambaran alternatif, jarak

ketinggian bangunan
terhadap lingkungan




