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BAB IV 

ANALISA RENCANA TATA BANGUNAN DAN 

LINGKUNGAN KAWASAN SIMPANG LIMA ATAMBUA 

 

4.1. Kelayakan (kapasitas dan proyeksi) 

Berdasarkan situasi dan kondisi, dalam hal ini data-data yang diperoleh 

dilapangan, maka diperlukan sebuah alat bantu untuk mengukur apakah penting 

diadakan sebuah Perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Simpang 

Lima Atambua. Elemen atau alat ukur untuk mendukung perencanaan dan 

perancangan  ini, akan dilakukan dengan analisa SWOTh. Dan yang dimaksud 

dengan  “SWOTh” yaitu : 

1. Strength (Kekuatan) 

a. Kawasan Simpang Lima Atambua merupakan kawasan yang ramai akan 

aktivitas, baik aktivitas perdagangan dan jasa, aktivitas perkantoran dan 

aktivitas public. 

b. Merupakan salah satu kawasan strategis di Atambua yang memiliki 

tingkat aktivitas yang tinggi pada kawasan ini 

c. Dilalui oleh jalan Arteri 

d. Lokasi kawasan terletak di pusat kota dan sering menjadi tempat untuk 

kegiatan yang bersifat publik 

e. Hingga kini, kawasan Simpang Lima masih menjadi kawasan yang 

memilik banyak pertokoan, yang hingga kini disebut kawasan pasar lama. 

Namun secara spesifik, kawasan ini lebih dominan kepadda usaha 

perdagangan dan jasa berupa ruko-ruko. 

f. Area pertokoan pada kawasan menjual berbagai macam kebutuhan tetapi 

yang lebih dominan adalah kebutuhan peralatan kendaraan bermotor, dan 

juga roda empat.  
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2. Weakness (Kelemahan) 

a. Penataan Kawasan yang buruk terutama menyangkut elemen-elemen 

fisik kota yang tidak direncanakan secara matang membuat lokasi yang 

seharusnya memiliki nilai guna lahan yang tinggi menjadi tidak optimal 

b. Menurunnya kualitas terutama dari segi ekonomi, dalam hal ini 

merupakan imbas dari pentaaan massa bangunan yangterkesan sudah 

tidak teurus. 

c. Banyaknya bangunan atau Rumah Toko yang tidak terurus 

d. Munculnya area pasal illegal di beberapa titik pada kawasan pasar lama 

3. Opportunity (Peluang) 

a. Masih belum ada pusat perdagangan bisnis yang di tata secara baik dan 

terpadu dalam suatu kawasan  

b. Kawasan ini berada pada lokasi yang strategis dilihat dari aktivitas 

masyarakat Kota Atambua yang sering menjadiakan kawasan ini sebagai 

tempat berkumpul, seperti di Lapangan Umum 

4. Threat (Pesaing) 

a. Munculnya area Pasar Baru, disalah satu titik kota Atambua. 

b. Munculnya beberapa pusat perdagangan seperti KFC dan Plasa Atambua 

 

Tabel 4.1. Strategi SWOTh 

   Faktor Internal            
 

 

 

 

 

 

 

 Faktor Eksternal 

 

Strength (Kekuatan) 
 

 

Weakness (Kelemahan) 
 

Opportunity 

(Peluang) 
 

Startegi S-O 

Memanfaatkan potensi 

strategis lokasi baik dari 

letak,tingkat aktivitas, 

maupun kepadatan penduduk 

untuk menghadirkan sebuah 

generator seperi bangunan 

perdagangan bisnis, guna 

membangkitkan vitalitas 

Strategi W-O 

Menciptakan   generator pada 

Kawasan Simpang Lima 

dengan berbagai fungsi 

aktivitas lain seperti hunian 

dan hiburan sebagai sebuah 

kawasan terpadu  

Membuat kawasan yang di 

tata secara baik pada 
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kawasan ini, kearah yang 

lebih baik. 

Menciptakan sebuah pusat 

perdagangan dan bisnis yang 

baik dalam segi penataan, 

kualitas masa bangunan yang 

mampu menyediakan 

berbagai kebutuhan dalam 

satu kawasan yang terpadu 

sehingga dapat memusatkan 

kembali kekuatan ekonomi 

yang mulai menurun.  

 

 

sirkulasi, tata bangunan, 

yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas bagi 

pengunjung maupun 

masyarakat dengan konsep 

penataan bangunan blok 

secara vertical guna 

memaksimalkan penggunaan 

lahan. 

Threat (Pesaing) 

 

Strategi S-T 

Menciptakan sebuah 

kawasan Kawasan Simpang 

Lima, dimana didalamnya 

terdapat Kawasan Pasar 

Lama, yang tertata dan 

lengkap pada satu kawasan 

yang menyediakan berbagai 

jenis kebutuhan dengan 

penataan yang terpadu pada 

satu kawasan 

Menciptakan sebuah 

kawasan Perdagangan yang 

yang memiliki cirri khas, 

sehingga mampu bersaing 

dengan kawasan 

perdagangan lainnya, dan 

terutama mampu bersaing 

terhadap tuntutan jaman.  

 

Strategi W-T 

Melakukan penataan 

kawasan yang unggul 

dibandingkan dari segi 

sirkulasi, pedestrian untuk 

pejalan kaki, penataan massa 

bangunan, ruang terbuka 

hijau dan berbagai fasilitas 

pendukung lainya.  

 

Sumber: Analisa Penulis 

 

Strategi SWOT 

Strategi S-O (Strength-Opportunity) : 

1. Memanfaatkan potensi strategis lokasi baik dari letak,tingkat aktivitas, 

maupun kepadatan penduduk untuk menghadirkan sebuah generator seperi 

bangunan perdagangan bisnis, guna membangkitkan vitalitas kawasan ini, 

kearah yang lebih baik. 

2. Menciptakan sebuah pusat perdagangan dan bisnis yang baik dalam segi 

penataan, kualitas masa bangunan yang mampu menyediakan berbagai 

kebutuhan dalam satu kawasan yang terpadu sehingga dapat memusatkan 

kembali kekuatan ekonomi yang mulai menurun.  
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Strategi S-T 

1. Menciptakan sebuah kawasan Kawasan Simpang Lima, dimana didalamnya 

terdapat Kawasan Pasar Lama, yang tertata dan lengkap pada satu kawasan 

yang menyediakan berbagai jenis kebutuhan dengan penataan yang terpadu 

pada satu kawasan 

2. Menciptakan sebuah kawasan Perdagangan yang yang memiliki cirri khas, 

sehingga mampu bersaing dengan kawasan perdagangan lainnya, dan 

terutama mampu bersaing terhadap tuntutan jaman.  

Strategi W-O 

1. Menciptakan   generator pada Kawasan Simpang Lima dengan berbagai 

fungsi aktivitas lain seperti hunian dan hiburan sebagai sebuah kawasan 

terpadu  

2. Membuat kawasan yang di tata secara baik pada sirkulasi, tata bangunan, 

yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas bagi pengunjung maupun 

masyarakat dengan konsep penataan bangunan blok secara vertical guna 

memaksimalkan penggunaan lahan. 

Strategi W-T 

1. Melakukan penataan kawasan yang unggul dibandingkan dari segi sirkulasi, 

pedestrian untuk pejalan kaki, penataan massa bangunan, ruang terbuka hijau 

dan berbagai fasilitas pendukung lainya 

 

4.2. Analisa Strategi Penataan Makro Keruangan 

1. Adaptif Reuse : Merupakan upaya mengubah untuk mengubah/ 

memeperbaik bangunan atau lingkungan binaan agar dapat digunakan untuk 

fungsi baru yang sesuai, tanpa diikuti perubahan structural yang berarti 

2. Rehabilitasi : Merupakan upaya  untuk mengembalikan kondisi suatu 

bangunan atau lingkungan binaan yang telah mengalami kerusakan, 

kemunduran atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi 

kembali sebagaimana mestinya tanpa perubahan struktur fisik yang berarti. 
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3. Gentrifikasi : Merupakan upaya untuk meningkatkan vitalitas suatu 

kawasan kota melalui upaya peningkatan kualitas lingkunganya, namun tanpa 

menimbulkan perubahan yang berarti dari segi struktur fisik kawasan tersebut. 

Tujuan upaya ini adalah untuk memperbaiki ekonomi suatu kawasan kota 

dengan mengandalkan “kekuatan pasar” dengan cara memanfaatkan serta 

meningkatkan kualitas dan kemampuan berbagai sarana dan prasarana yang 

ada melalui program rehabilitasi atau renovasi tanpa harus melakukan 

pembongkaran yang berarti 

4. Renovasi : Yakni upaya untuk merubah sebagian atau beberapa begian 

dari suatu bangunan tua/lama, dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat 

diadaptasikan untuk menampung kegunaan yang baru yang diberikan atau 

masih untuk fungsi yang sama namun dengan  persayatan-persyaratan yang 

modern. 

5. Restorasi : Merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik suatu 

lingkungan binaan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen 

tambahan dan memasang kembali bagian bagian asli yang hilang, tanpa 

menambahi bagian baru. 

6. Rekonstruksi : Merupakan upaya untul mengembalikan kondisi atau 

membanngun kembali suatu lingkungan binaan sedekat mungkin dengan 

wujud aslinya yang diketahui. 

7. Addisi   : Merupakan upaya untuk menempatkan suatu bangunan 

baru pada kawasan yang dilestarikan dengan mengabstraksikan bentuk-

bentuk bangunan yang sudah ada dengan tujuan untuk menunjang karakter 

kawasan tersebut. 

8. Demolisi : Merupakan penghancuran atau pembongkaran suatu 

lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan 

9. Redevelopment  : Merupakan upaya membangun kembali suatu bangunan 

atau lingkungan binaan dengan terlebih dahulu membongkar/menggusur 

seluruh bagian bangunan lama dengan tujuan untuk menamung kegunaan 

baru atau masih untuk kegunaan yang sama/lama namun dengan persyaratan-

persyaratan yang modern. 
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10. Konservasi : Merupakan upaya untuk melestarikan suatu lingkungan 

binaan sedemikian rupa sehingga makna lingkungan tersebut dapat 

dipertahankan,mengefisienkan penggunaannya dan mengatur arah 

perkembangannya dimasa mendatang. Dengan kata lain, konservasi 

merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya suatu lingkungan binaan 

yang dilestarikan. Alat implementasinya dapat mencakup gabungan dua atau 

lebih strategi  (umumnya disertai rehabilitasi, renovasi atau adaptif re-use).  

11. Preservasi  : Merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap 

pada kondisi (fisik mauoun makna) aslinya yang ada dan mencegah 

terjadinya proses kerusakan. Tergantung dari kondisi lingkungan binaan yang 

akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya 

restorasi, rehabilitasi ataupun rekonstruksi 

Sacara garis besar ada buah pola yang digunakan dalam penataan 

kawasan ini yakni: 

1. Alternatif 1 : Melakukan strategi Konservasi. Berhubung keberadaan 

kawasan Simpang Lima Atambua sudah sejak lama diakui dan menjadi 

catatan sejarah tersendiri dalam dinamika pertumbuhan Kota Atambua. Selain 

dari itu terdapat beberapa titik pada kawasan ini ( secara makro keruangan) 

yakni Gereja Polycarpus dan juga Gereja katedral yang juga telah menjadi 

landmark kawasan. Oleh karenanya dianggap perlu untuk dipertahankan.  

Strategi konservasi akan dikombinasikan dengan strategi lainnya seperti 

rehabilitasi. Sehingga selalu ada perubahan dalam tindakan rencana tata 

bangunan dan lingkungan Kota Atambua. Dan perubahan yang dimaksud 

adalah perubahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. 

2. Alternatif 2 : Strategi yang kedua adalah strategi Redevelopment. 

Dimaksudkan untuk pembangunan kembali Kawasan ini dengan melihat 

permasalahan serius. Strategi ini mewajibkan untuk membongkar kembali 

bangunan lama( Bangunan Eksisting) untuk dapat mengaturnya kembali 

sesuai dengan fungsi dan tujuan dari perencanaan. 

Dan pada hakekatnya pembangunan dengan strategi redevelopment 

merangkum kembali seluruh fungsi bangunan ( terutama perdgangan dan 

jasa) kedalam wadah bangunan vertikal. Sehingga efesiensi ruang ( lahan) 
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dapat dioptimalkan. Terutama untuk menghadirkan kembali Ruang terbuka 

hijau bagi setiap masaa bangunan. 

 

4.3. Makro Keuangan 

Berdasarkan  Perda Nomor 6. Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten 

Belu 2011-2031 Kawasan Simpang Lima Atambua berada pada daerah PKSN dan 

PKWP. Selanjutnya dalam RTRW, dijelaskan bahwa; 

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional selanjutnya disebut PKSN adalah 

kawasan perkotaan yang di tetapkan untuk mendorong pengembangan 

kawasan perbatasan negara. 

2. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau 

beberapa kabupaten/kota.  

3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah 

kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan 

fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa 

kabupaten/kota. 

4. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau 

beberapa kecamatan. 

 

 

Gambar 4.1. Peta Kota Atambua 

Sumber: Kantor BAPEDDA KAB. BELU 
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Sampai saat ini pusat kegiatan yang ada dan akan dikembangkan di 

Kabupaten Belu adalah memiliki skala pelayanan Kabupaten atau beberapa 

Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kawasan 

perkotaan dimaksud adalah: Kota Atambua, Atambua Barat dan Atambua Selatan. 

Perkotaan ini sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. 

Adapun fungsi dan perannya adalah; 

1. Sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi 

wilayah pengaruhnya. 

2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil 

bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.  

Untuk mendukung adanya peran dan fungsi tersebut maka fasilitas yang 

harus ada adalah, fasilitas kesehatan serta perdagangan dan jasa skala kecamatan 

dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan yang di 

promosikan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah yang 

mendukung wilayah disekitarnya. Pusat kegiatan wilayah promosi di Kabupaten 

Belu adalah pada Kecamatan Kota Atambua. 

Fungsi dan perannya adalah sebagai berikut : 

1. pusat pemerintahan Kabupaten Belu, 

2. pusat pengembangan wilayah Kabupaten Belu, 

3. pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten, 

4. pusat koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang 

menjadi wilayah pengaruhnya. 

5. Pusat pelayanan umum skala kabupaten. 

Saat ini menurut peruntukan yang ditetapkan dalam RDTR kota 

Atambua,Kawasan Simpang Lima memiliki peruntukan sebagai kawasan 

Perdagangan, perkantoran, pertahanan, dan kawasan terbuka hijau, bertolak dari 

itu, aturan RTRW yang digunakan sekarang dirasa sangat sesuai dengan tujuan 

yaitu memperoleh suatu peracanagan dalam hal ini desain  dalam perencanaan tata 

Bangunan dan Lingkungan Kawasan ini. 
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4.4. Analisa Mikro Keruangan 

Peruntukan lahan mikro disesuaikan dengan rencana Detail Tata Ruang 

yang berlaku di kota Atambua. 

4.4.1. Arahan Bangunan Komersil 

 

 

Gambar 4.2. Peta Kabupaten Belu 

Sumber: RDTR KAB. BELU 

 

Selanjutnya disebutkan bahwa SBWP 1 ( Sub Bagian Wilayah 

Perkotaan) yang jugamerupakan lokasi perancangan RTBL, merupakan daerah 

dengan arahan komersial sebagai berikut: 

1. Sebagai Pusat Pemerintahan Regional 

2. Sebagai perumahan perkotaan 

3. Pusat Kesehatan 

4. Pendidikan skala Regional 

5. Ruang Terbuka Hijau 

6. Transportasi skala Regional 

7. Perkantoran Skala Regional 

8. Pertanahan dan keamanan 
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Selanjutnya. Dalam rencana pola ruang yang termuat dalam RDTR 

dijelaskan lebih spesifik tata guna lahan ada pada kawasan perancangan: 

 

 

Gambar 4.3.Arahan RDTR Kab. Belu 

Sumber: RDTR KAB. BELU 

Dijelaskan berdasarkan gambar, bahwasanya, sebagian kawasan yang 

menjadi area perdagangan dan jasa adalah yang yang berada sepanjang jalan 

Soekarno-Hata ( linear mengikuti arah jalur jalan). 

Dan dijelaskan juga, yang menjadi ruang terbuka Hijau adalah daerah 

sepanjang Jalan Gatot Subroto. Sedangkan daerah dengan fungsi perkantoran 

berada pada ruas jalan Ahmad Yani. 

 

4.4.2. Ketentuan Intensitas Bangunan 

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa  

1. KDB paling tinggi sebesar 80 persen;  

2. KLB paling rendah sebesar 8,0; 

3. KDH paling rendah sebesar 10 persen;  
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4. GSB  

a. Untuk lebar jalan yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan 

bangunan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan. 

b. Letak garis sempaddan samping dan belakang bangunan yang berbatasan 

dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter 

dari batas kavling untuk bangunan 1 lantai, minimal 2,5 meter untuk 

bangunan 2 lantai, minimal 3 meter untuk bangunan 3 lantai, serta 

minimal 2,5 meter untuk bangunan 4 lantai. 

c. Untuk kegiatan rumah tinggal di zona perumahan sub zona kepadatan 

tinggi memiliki GSB 3,5 meter. 

d. GSB untuk bangunan komersial seperti Toko maka dibutuhkan 20 meter. 

e. Jika dilakukan perubahan berupa pusat perbelanjaan 20 meter. 

f. Garis Sempadan Bangunan pada Bangunan di Sub Zona perdaganagan 

Tunggal rata-rata sebesar 14 meter. 

g. Jika peruntukan lahan untuk Supermarket maka GSB minimal adalah 19 

meter. 

 

4.4.3. Ketentuan Sistem Transportasi 

Kawasan Simpang Lima  

1) Jl. Soekarno-Hatta sebaga jalan arteri primer pada Sub BWP 1memiliki  

Rumaja : 17 meter 

Rumija : 20 meter 

Ruwasja : 32 meter 

Dengan ketentuan jalan arteri primer dibuat dengan median jalan 

Sedangkan jalan arteri primer yang dibuat tanpa median jalan memiliki 

ketentuan; 

Rumaja : 12 meter 

Rumija : 15 meter 

Ruwasja : 21meter 
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2) Jalan A. Yani sebagai jalan Lokal Primer memiliki ketentuan 

Rumaja : 7,5 meter 

Rumija : 15 meter 

Ruwasja : 7meter 

 

4.4.4. Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB 

1. Lokasi : Berada di kawasan SUB BWP 1. Batas administrasi meliputi 

kelurahan Kota Atambua, Kabupaten Belu. 

2. Luas Lahan : ± 95.822 m² ~ 9.5Ha 

3. Topografi : Relatif Rata 

4. Curah Hujan : Cukup Rendah 

Adapun  arahan dan batasan KDB secara umum di kota Atambua sebagai 

berikut 

1. Zona Perumahan  

KDB : 80-90% 

KLB : 0,8-4 

KDH : 6-8% 

2. Toko 

KDB : 60% 

KLB : 3 

KDH : 10 % 

3. Pusat Perbelanjaan 

KDB : 60% 

KLB : 3,7 

KDH : 10% 

4. Supermarket 

KDB : 70% 

KLB : 3 

KDH : 10% 
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4.1.1. Perhitungan  Detail KDB dan KLB pada lokasi 

Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa  

1. KDB paling tinggi sebesar 80 persen;  

2. KLB paling maksimal 4  

3. KDH paling rendah sebesar 10 persen;  

 

1. BLOK HUNIAN 

a. Blok Hunian 1 

Luas Lahan     = 6.500 m²  

KDB     = 80% 

KLB     = 4 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 6.500 m²  

      = 5200 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan  = 5200 m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 6.500 x 1,4 

      = 26.000 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 26.000 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

      = 26.000/5.200 

      = 5 lantai 

b. Blok Hunian 2 

Luas Lahan     = 4.000 m²  

KDB     = 80% 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 4.000 m²  

      = 3.200 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan   = 3.200m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 4.000 x 4 

      = 16.000 m² 
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Luas Lantai yang di ijinkan  = 16.000 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

      = 16.000/3.200 

      = 5 lantai 

c. Blok Hunian 3 

Luas Lahan     = 3.250 m²  

KDB     = 80% 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 3.250 m²  

      = 2.600 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan   = 2.600m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 3.250 x 4 

      = 13.000 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 13.000 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

      = 13.000/3.250 

      = 4 lantai 

2. BLOK PERBELANJAAN 

a. Blok Perbelanjaan 1  

Luas Lahan     = 6.400 m²  

KDB     = 80% 

KLB     = 3.7 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 6.400 m²  

      = 5.120 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan  = 5.120m² 

Luas Lantai Maksima    = Luas Lahan x KDB 

      = 6.400 x 3.7 

      = 23.680 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 23.680 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 
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      = 23.680/5.120 

      = 5  Lantai 

b. Blok perbelanjaan 2 

Luas Lahan     = 6.500 m²  

KDB     = 80% 

KLB     = 3.7 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 6.500 m²  

      = 5.200 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan   = 5.200m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 6.500 x 3.7 

      = 24.050 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 24.050 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

      = 24.050/5.200 

      = 5 Lantai 

c. Blok perbelanjaan  3 

Luas Lahan     = 7.600 m²  

KDB     = 80% 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 7.600 m²  

      = 6.080 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan   = 6.080m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 7.600 x 3.7 

      = 28.120 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 28.120 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

= 28.120/6.080 

      = 5 Lantai 
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d. Blok perbelanjaan  4 

Luas Lahan     = 11.700 m²  

KDB     = 80% 

Luas Lantai dasar yang diizinkan = KDB x Luas Lahan 

      = 80% x 11.700 m²  

      = 9.360 m² 

luas Lantai dasar yang di ijinkan   = 9.360 m² 

Luas Lantai Maksimal   = Luas Lahan x KDB 

      = 11.700x 3.7 

      = 43.290 m² 

Luas Lantai yang di ijinkan  = 43.290 m² 

Jumlah Lantai    = KLB/KDB 

= 43.290/9.360 

      = 5 Lantai 

 

4.1.2. Peruntukan Lantai Dasar 

Peruntukan lahan lantai dasar pada setiap blok perencanaan berbeda-

beda. Untuk blok komersial sendiri, peruntukan lantai dasar dikhususkan untuk 

setiap pengunjung. Dengan usulan konsep City Walk, lantai dasar dimaksudkan 

agar setiap pengunjung mampu menjelajahi keseluruhan masa bangunan. Usulan 

konsep citywalk dimaksudkan juga untuk mendukung kenyamanan bagi setiap 

pengunjung. Untuk menunjang konsep Window Shopping, orientasi setiap masa 

bangunan ( terutama bangunan degan fungsi perdagangan dan jasa) mengikuti 

arah pedestrian yang mengelilingi setiap bangunan. 

Sementara untuk blok hunian baik itu apartemen maupun Hotel, lantai 

dasar difungsikan sebagai ruang privat bagi setiap pengunjung. Dimaksudkan 

untuk memberikan privasi pagi para penghuni. Dan juga sebagai ruang peralihan 

dari zonasi publik menjadi zona privat. 
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4.1.3. Peruntukan Lantai Atas 

Lantai atas digunakan untuk mendukung masing-masing fungsi 

bangunan. Sebagai contoh, pada blok bangunan apartemen maupung hotel ( 

Hunian) lantai atas difungsikan sebagai ruang pertemuan, ruang fitness, dan 

sebagainya. 

 

4.1.4. Peruntukan Lantai Basement 

Untuk peruntukan lantai basement diperuntukan bagi fasilitas parkir, 

gudang, area bongkar muat serta fungsi penunjang lainya, karena konsep kawasan 

yang terpadu dapat juga tersedianya fungi lain pada basement seperti retil padah 

lantai bawah, maupun ruang tunggu. Lantai basement dalam kawasan dapat saling 

terhubung  guna menningkatkan konsep terpadu dan terintergrasi satu bangunan 

dengan bangunan lain, untuk jumlah basement ditetapkan setiap bangunan wajib 

memiliki minimal 1 lantai basement sebagai area parkiran pada kawasan. selain 

itu basement juga dapat diarahkan menjadi fungsi mix use dimana bisa dijadikan 

fungsi ganda antara parkir dan tempat bagi pedagang retail dimaksudkan agar 

dapat menjadi tempat menampung PKL maupun usaha retail kecil dengan segmen 

pasar bagi pengunjung yang memarkirkan kendaraaan pada basement tersebut 

 

4.2. Analisa Topografi 

Aspek topografi di klasifikasi kedalam tiga tipe yakni : 

1. Daerah dengan kemiringan lereng 0-25 %, dikategorikan sebagai daerah 

potensi;  

2. Daerah dengan kemiringan lereng 25-40 %, dikategorikan sebagai daerah 

kendala; dan  

3. Daerah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 %, dikategorikan sebagai 

daerah limitasi. 
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Gambar 4.4. Gambar Analisa Topografi 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

Dari kondisi fisik di lokasi topografi relative datar dengan kemiringan 0-

5% sehingga dapat dikatakan sebagai darah potensial 

1. Alternatif 1 : Penataan pola pada kawasan ini akan tetap memanfaatkan 

kontur dan topografi alami dimana kontur lokasi yang datar sehingga tidak 

akan membutuhkan banyak tenaga dan biaya dalam melakukan penataan. 

Pola kontur yang rata ini menguntungkan bagi kawasan perdagangan dimana 

memudahkan bagi para pengunjung kususnya para pejalan kaki.  

2. Alternatif 2 : Melakukan pengolahan kontur alami dengan melakukan 

penambahan maupun pengurangan sehingga membentuk kontur baru sesuai 

yang diinginkan dengan metode cut and fill. 

 

4.3. Analisa Fungsi 

Adapun fungsi perancangan kawasan kali ini adalah menjadi Kawasan 

Simpang Lima Atambua ini menjadi sebuah kawasan dengan fungsi utama 

sebagai pusat perdagangan dan jasa di tingkat regional yang dipadukan dengan 

aktivitas lainya seperti fungsi hunian maupun rekreasi yang layak dan mendukung 
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aktivitas didalamnya dengan berbagai sarana dan prasaran dalam tata kawasan. 

adapun fungsi kawasan ini terbali kedalam 3 jenis fungsi yaitu: 

1 Fungsi Primer 

Fungsi utama dari kawasan ini sebagai wadah kegiatan perdagangan dan jasa 

2 Fungsi Sekunder 

Guna mendukung fungsi primer di atas diperlukan perpaduan dan kolaborasi 

guna menunjang dan motor penggerak fungsi primer yakni : 

a. Pusat Perbelanjaan 

b. Hunian Apartemen 

c. Komersil informal ( Pujasera & Retail) 

d. Ruang Terbuka  

3 Fungsi Tersier 

Fungsi tersier di maksudkan untuk menunjang aktivitas utama sebagai 

kegiatan Perdagangan 

 

4.4. Analisa Kapasitas 

Analisa Kapasitas dimaksudkan untuk dapat mengetahui perkembangan 

jumlah penduduk dari tahun-ke tahun. Sehingga dalam proses perancangan 

kedepan mampu memperkirakan segala kemungkinan perubahan, terutama dalam 

hal civitas/ pengguna. Lebih lanjut lagi, analisa ini dimaksudkan agar kekacauaan 

yang telah terjadi, seperti penumpukan masaa bangunan yang tidak teratur, 

kemacetan, bisa diatasi.  

Analisa kapasitas sendiri akan dibahas lebih mendetail untuk setipa 

masing-masing masa bangunan. 

1 PUSAT PERBELANJAAN 

Dasar Pertimbangan: 

a. Mengakomodir seluruh pemilik toko yang terkena dampak 

redevelopment.  
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Tabel 4.2. Pertumbuhan Penduduk 

 

Sumber: Analisa Penulis 

 

Data pertumbuhan penduduk Atambua 

P   = PT-PA x 100 

        PA 

Keterangan :  

P = Presentase Pertumbuhan 

PA = Pertumbuhan Tahun Awal 

PT = Pertumbuhan tahun Terakir 

1) P2014-2015   = PT-PA x 100 

 PA 

   = 206777-201734 x 100 

 201734 

   = 5043   x 100 

 201734 

   = 0.025  x 100 

P2014-2015  = 2,5% 

2) P2015-2016  = PT-PA x 100 

 PA 

   = 207.170-206.777 x 100 

 206.777 

= 393   x 100 

 206.777 

   = 0.0019  x 100 

P2015-2016  = 0,19% 

3) P2016-2017  = PT-PA x 100 

 PA 

   = 213 596-207.170 x 100 

  207.170 

= 6426   x 100 

 207.170 

   = 0.0310  x 100 

P2016-2017  = 3,1% 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Pertumbuhan (%) 

2014 201.734 
 

2015 206.777 2,5 

2016 207.170 0,19 

2017 213.596 3,1 

Rata-Rata  1.93 
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Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu   dalam empat tahun 

terakhir dari tahun 2014-2015dapat di hitung seperti ini 

Rata-Rata Pertumbuhan  = ∑ Presentase Pertumbuah 

 Interval Tahun  

     = 2,5+ 0,19+ 3.1 

3 

= 5,7 

     3 

= 1,93% 

 Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selama 5 tahun dari 2014-2017 

yakni 1,93% 

 

Tabel 4.3. Presentase Pertumbuhan Kota Atambua 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 
Pertumbuhan (%) 

2014 201.734 
 

2015 206.777 2,5 

2016 207.170 0,19 

2017 213 596 3,1 

Rata-Rata 1.93 

Sumber : BPS Kota Atambua 

 

Dari rata-rata pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu empat tahun dari 

tahun 2014-2017 maka dapat dicari proyeksi pertumbuhan penduduk sepuluh 

tahun mendatang terhitung dari tahun 2017 yakni proyeksi penduduk pada 

tahun 2027. Data penduduk hanya diambil dalamkurun waktu 4 tahun 

terakhir berhubung mekarnya Kabupaten Malaka yang sebelumnya masuk 

dalam wilayah Kabupaten Belu. 

Pn = Po ( 1 + r )
n 

Pn = penduduk pada tahun n 

Po = penduduk pada tahun awal 

1  = angka konstanta 

r  = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen) 

n  = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n 

keterangan :  

Po =213.596jiwa 

R = 1.93% 
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Jika disubtitusikan 

Pn  = Po(1+r)
 n 

Pn  = 213.596 (1+1,93%)
10 

Pn  = 213.596 (1+0.0193)
 10 

Pn  = 213.596 (1.0193)
 10 

Pn  = 213.596 (1.21065455988) 

Proyeksi penduduk kota kupan tahun 2026  = 258.590 Jiwa 

Jenis dan luasan Pusat perbelanjaan Berdasarkan skala pelayanan pusat 

perbelanjaan dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan menurut Vicktor 

Gruen (Gruen, 1960, pp. 2-4)yaitu : 

 

1) Pusat Perbelanjaan Lokal (Neighbourhood Center)  

Jangkauan pelayanan antara 5.000-40.000 penduduk  (skala lingkungan). 

Luas areanya berkisar antara 30.000-100.000 sq.ft. (2.787-9.290 m
2
 )Unit 

terbesar berupa supermarket  

Pusat berskala lokal pelayanan lingkungan dalam radius 0,4 mil 

 

2) Pusat Perbelanjaan Distrik (Community Center) 

Jangkauan pelayanan antara 40.000-150.000 penduduk (skala wilayah) 

.Luas area Berkisar antara 100.000-300.000 sq. f t. (9.290-27.870 m ). 

Terdiri dari Junior Department Store, Supermarket dan toko toko. pusat 

perbelanjaan distrik ini berskala wilayah dalam radius 2 mil 

 

3) Pusat Perbelanjaan Regional (Main Center) 

Jangkauan pelayanan antara 150.000-400.000 penduduk. Luas areanya 

berkisar antara 300.000-1.000.000 sq.ft. (27.870-92.990 m
2) 

terdiri dari 

Department Store, Junior Department Store dan berjenis-jenis toko, pusat 

perbelanjaan berskala Regional ini melayani dalam radius 4 mil 

 

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk Kota Atambua untuk 10 

tahun kedepan ( tahun 2026)  sebesar 258.590 Jiwa maka perencanan pusat 

perbelanjaan berskala distrik ntuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota 

Atambua. Sekaligus mengakomodasi kembali toko-toko yang terkena dampak 

dari upaya Redevelopment  
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= 9.290+ 27.870 

2 

= 18.580 m
2
 

2 HUNIAN APARTEMEN 

Dasar Pertimbangan:  

a. Mengakomodir penduduk yang mengalami tindak redevelopment 

sehingga hunian yang ada pada kawasan yakni penduduk kelurahan kota 

Atambua 

b. Kondisi eksisting yang memiliki nilai guna lahan yang cukup tinggi 

c. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun 

d. Pengoptimalan nilai guna lahan berhubung nilai guna lahan yang 

semakin tinggi. 

Kapasitas: 

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas  maka dapat di perhitungkan 

prediksi tentang kapasits dari blok hunian yang di butuhkan untuk 

mengakomodir kebutuhan hunian penduduk pada lokasi Kawsan Simpang 

Lima ini dengan proyeksi sepuluh tahun kedepan terhitunh tahun 2017 adalah 

sebagai berikut 

Berdasarkan pembagian blok yang dibagi kedalam lima blok yakni  Blok 

hunian (Apartemen & Rusun) Blok Perbelanjaan, blok kantor sewa, blok 

Pujasera dan blok Ruang terbuka makan akan direncanakan luasan sesuai 

dengan kapasitas yang diperlukan oleh setiap blok yang ada.  

a. Blok Hunian (Apartemen) 

Dasar Pertimbangan : 

1. Kebutuhan hunan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi 

masyarakat pada area redevelopment sebagai relokasi ke hunian baru 

dengan system bangunan vertikal. 

2. Tidak optimalnya lahan Buruknya penataan kawasan dengan system 

bangunan tapak sehingga di kembangkan dalam hunian kea rah 

vertical 

3. Kebutuhan hunian disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan 

penduduk di lokasi perancangan yakni kelurahan fatubesi  
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Jenis apartemen berdasarkan tipe unitnya ada empat (Akmal, 2007)yaitu: 

1. Studio 

Unit apartemen yang hanya memiliki satu ruang. ruang ini sifatnya 

multifungsi sebagai ruang duduk, kamar tidur dan dapur yang 

semula terbuka tanpa partisi. Satu-satunya ruang yang terpisah 

biasanya hanya kamar mandi. Apartemen tipe studio relative kecil. 

Tipe ini sesuai dihuni oleh satu orang atau pasangan tanpa anak. 

Luas unit ini minimal 20-35 m².  

2. Apartemen 1,2,3 kamar/apartemen keluarga  

Pembagian ruang apartemen ini mirip rumah biasa. Memiliki kamar 

tidur terpisah serta ruang duduk, ruang makan, dapur yang bias 

terbuka dalam satu ruang atau terpisah. Luas apartemen tipe ini 

sangat beragam tergantung ruang yang dimiliki serta jumlah 

kamarnya. Luas minimal untuk satu kamar tidur adalah 25 m², 2 

kamar tidur 30 m², 3 kamar tidur 85², dan 4 kamar tidur 140 m².  

3. Loft 

Loft adalah bangunan bekas gudang atau pabrik yang kemudian  

dialihfungsikan sebagai apartemen. Caranya adalah dengan  

menyekat-nyekat bangunan besar ini menjadi beberapa unit hunian. 

Keunikan loft apartment adalah biasanya memiliki ruang yang tinggi,  

mezzanine atau dua lantai dalam satu unit. Bentuk bangunannyapun 

cenderung berpenampilan industrial. Ttetapi, beberapa pengembang 

kini menggunakan istilah loft untuk apartemen dengan mezzanine 

atau dua lantai tetapi dalam bangunan yang baru.   

4. Penthouse  

Unit hunian ini berada di lantai paling atas sebuah bangunan 

apartemen. Luasnya lebih besar daripada unit-unit dibawahnya. 

Bahkan, kadang-kadang satu lantai hanya ada satu atau dua unit saja. 

Selain lebih mewah, penthouse juga sangat privat karena memiliki 

liftkhusus untuk penghuninya. Luas minimumnya adalah 300 m². 

Adapun perhitungan kapasitas setiap blok dilakukan dengan menghitung 

dan menyesuaikan dengan jumlah penduduk pada keluarahan fatubesi 
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karena bangunan hunian yang direncakan dengan tujuan sebagai relokasi 

dari strategi redevelopment yang dilakukan sehingga menjadi pengganti 

hunian tapak masyarakat. Adapun perhitungan akan dilakukan dengan 

pertihungan dan proyeksi untuk 10 tahun kedepan. 

 

Tabel 4.4. XXX 

Kelurahan 
Jumlah Penduduk 

2013 2014 2015 2016 2017 

Atambua 3.458 3.489 3.523 3.653 3.691 

 Sumber : BPS Kota Atambua 

         

Data pertumbuhan penduduk Atambua 

P   = PT-PA x 100 

        PA 

Keterangan :  

P = Presentase Pertumbuhan 

PA = Pertumbuhan Tahun Awal 

PT = Pertumbuhan tahun Terakir 

1) P2013-2014   = PT-PA x 100 

 PA 

   = 3.489-3.458  x 100 

 3458 

   = 31   x 100 

 3458 

   = 0.00896  x 100 

P2013-2014  = 0.896% 

2) P2014-2015   = PT-PA x 100 

 PA 

   = 3523-3.489 x 100 

 3.489 

   = 34   x 100 

  3.489 

   = 0.00974  x 100 

P2014-2015  = 0.974% 

3) P2015-2016  = PT-PA x 100 

 PA 

    = 3.653-3.523  x 100 

 3.523 

   =130   x 100 
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 3.523 

   = 0.0369 x 100 

P2015-2016  = 3.69 % 

4) P2016-2017  = PT-PA x 100 

 PA 

   = 3.691-3.653 x 100 

 3.653 

   = 38   x 100 

 3.653 

   = 0.0104  x 100 

P2016-2017   = 1.04 % 

 

Rata-rata pertumbuhan penduduk dikelurahan Fatubesi dalam lima tahun 

terakhir dari tahun 2012-2016 dapat di hitung seperti ini 

Rata-Rata Pertumbuhan = ∑ Presentase Pertumbuah 

 Interval Tahun  

     = 0.896+0.974+3.69+1.04 

4 

= 6.6 
     4 

= 1,65% 

Tabel 4.5. Presentase Pertumbuhan Fatubesi 

PENDUDUK FATUBESI 

Tahun Jumlah Pertumbuhan (Jiwa) Presentase (%) 

2013 3.458 
  

2014 3.489 31 0.896 

2015 3.523 34 0.974 

2016 3.653 130 3.69 

2017 3.691 38 1.04 

Rata-Rata 1.65 

 Sumber: BPS Kota Kupang 

 

Adapun rataan pertumbuhan jumlah penduduk kelurahan fatubesi dari 

tahun 2011-2016 adalah sebesar 1.65 % menurut data dari BPS Atambua 

dengan jumlah penduduk pada tahun terakhir yakni tahun 2017 adalah 

3.691 jumlah penduduk. Dari data di atas dapat dilakukan proyeksi 

jumlah penduduk untuk sepuluh tahun yang akan datang terhitung dari 

tahun 2016  

Pn  = Po ( 1 + r )
n 
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Pn  = penduduk pada tahun n 

Po  = penduduk pada tahun awal 

1  = angka konstanta 

r  = angka pertumbuhan penduduk (dalam persen) 

n  = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun 

keterangan:  

Po  =3.691jiwa 

r  = 1.65% 

Jika disubtitusikan: 

Pn   = Po(1+r)
n
 

Pn   = 3.691 (1+1.65%)
10 

Pn   =3.691 (1+0.0165)
 10 

Pn   = 3.691 (1.0165)
10

 

Pn   = 3.691 (1.77806182682177) 

Pn   =  6562.826202799   = 6562 Jiwa 

Proyeksi penduduk kota kupan tahun 2026  = 6562 Jiwa 

Maka dapat dapat diasumsikan dengan luasan apartemen untuk satu 

orang adalah 30m
2
maka luasan apartemen yang dibutuhkan untuk 

menampung penduduk yang menempati lokasi ini adalah :6266 x 30 

=196.860 m
2 

3 KOMERSIL INFORMAL ( PUJASERA & RETAIL) 

Dasar Pertimbangan 

a. Banyak usaha informal yang tersebar dan mengganggu pengguna jalan 

dan pejalan kaki akibat tidak adanya sarana bagi para pengusaha informal 

seperti kuliner pujasera maupun usaha retail kecil lainya 

b.  Dapat dijadikan sebgai salah satu dayatarik wisata guna meningkatkan 

dan mendukung aktivitas perdagangan dan bisnis pada lokasi 

c. Sebagai salah satu pendukung aktivitas pada kawasan 

Kapasitas 

Direncanakan bahwa luasan bagi retail dan pujasera disesuaikan dengan 

jumlah retail dan PKL pada kawasan :  

Kios retail   = 15buah 
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Pujasera dan Warung Kuliner   = 20 Buah 

Total     = 35 Buah 

Diasumsikan penyediaan sebanyak 60 untuk menampung pedagang Pujasera 

dan Retail kecil dari luar kawasan dan juga menjadi sebuah daya tarik untuk 

berupa wisata kuliner berupa pujasera dan Food Court 

Diasumsikan sebuah food court dan Retail kecil memiliki luasan 2 m
2
, 6 m

2
, 

20 m
2
, 30 m

2 
jadi rata – rata menjadi = 2+6+20+30 

4 

= 14,4 m
2 

luasan total   = 14,4 x 60 

     = 864 m
2 

4 RUANG TERBUKA  

Dasar Pertimbangan 

a. Fasilitas penunjang ruang terbuka yang minim 

b. Ketersediaan ruang terbuka yang dapat menunjang kegiatan perdagangan 

dan jasa kawasan simpang lima 

c. Kondisi ruang terbuka yang tidak lagi perhatikan. 

Kapasitas 

Diwajibkan  minimal 35% dari luas Lahan total sebagai ruang tebuka sebagai 

pemenuhan dari Ruang terbuka pada kawasan dan dapat menjadi daya tarik 

dan pendukung aktivitas pada kawasan ini yang menunjang bagi pejalan kaki 

dimana konsep perbelanjaan pada kawasan berupa city walk. 

Ruang Terbuka  = 95.000 m
2  

x 35% 

   = 33.250 m
2
 

Jadi luasan total untuk kebutuhan ruang terbuka pada kawasan yakni 

diwajibkan sebesar 33.250 m
2
. 

4.5. Analisa Elemen Kota 

4.5.1. Analisa Pemanfaatan Lahan 

Analisa ini untuk memperhitungkan rencana-rencana dua dimensi dengan 

memperhitungkan segaa aturan RDTR untuk mencapai kualitas tata guna lahan 

yang baik dengan memperhitungkan sirkulasi dan juga parkir sebagai elemen 

yang tak terpisahkan dalam kawasan. 
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1 Penggunaan Lahan (Land Use) 

Tujuan 

Untuk mengetahui fungsi guna lahan yang terdapat pada Kawasan 

SImpang Lima Atambua, sebelum nanti dijadikan objek Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan.  

Dasar pertimbangan 

Melakukan pengamatan pada kawasan objek tudi, baik dalam batasa . 

kawasan Mikro maupun Makro, selanjutnya mencocokan dengan peraturan 

daerah dalam hal ini RTBL dan RTRW. 

 

 

Tabel 4.6. XXX. 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

2 Perpetakan Tanah 

Tujuan 

Menentukan titik-titik batas perencanaan yang akan dipakai dalam 

penzoningan agar memudahkan pengaturan dalam area perencanaan. 

Dasar pertimbangan 

Kondisi perpetakan tanah pada kawasan diisi oleh berbagai bangunan 

eksisting dengan berbagai fungsi yang beragam namun didominasi oleh 

bangunan dengan fungsi perdagangan, bisnis dan bangunan hunian tumbuh 

secara tidak terkendali tanpa adanya arahan dan penataan yang matang. 
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3 KlasifikasiZoning 

Pembagian zona kawasan ini kakan di bagi dalam beberapa bagian blok besar 

yang akan ditetapkan dalam bentuk bangunan tunggal maupun kawasan 

terbuka yang di kelompokan dalam beberapa fungsi blok. 

Klasifikasi penzoningan Blok : 

a. Blok Apartemen & Rusun 

Blok ini dimaksudkan untuk menampung dan mengakomodir  kebutuhan 

hunian khususnya bagi msayarakat yang mengalami penggusuran dan 

direlokasi ke bentuk bangunan Vertikal agar dapat memanfaatkan lahan 

lebih optimal. 

Kebutuhan akan disesuaikan dengan jumlah bangunan hunian dan jumlah 

penduduk yang ada pada lokasi ini. 

b. Blok Perbelanjaan 

Blok perbelanjaan bertujuan untuk menjadi tempat baru bagi berbagai 

kegiatan perdagangan informal pada kawasan ini ditempatkan dalam 

beberapa bagunan tunggal sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman 

dalam melakukan aktivitas belanja. 

c. Blok Pujasera & Retail 

Blok ditujukan sebagai tempat untuk menampung para jenis 

pedaggangan informal berupa dagangan retail maupun pedagang kuliner 

berupa pujasera yang selama ini tidak tertata dan dan tersebar yang  

justru  mengambil lokasi hak para pejalan kaki dan menimbulkan rasa 

tidak nyaman sehingga akan di tata dalam suatu kawasan sendiri yang 

dapat menjadi daya tarik sendiri sebagai kawasan wisata kuliner pada 

kawasan ini. 

d. Blok Ruang terbuka Hijau 

Ditujukan sebagai ruang terbuka hijau pada kawasan ini dengan berbagai 

fungsi khususnya, untuk aktivitas rekerasi, penataan ruang terbuka akan 

berada pada setiap blok yang direncanakan. 
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Tabel 4.7. XXX. 

Sumber: Olahan Pribadi 
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4.5.2. Bentuk Dan Massa Bangunan 

 

 

Tabel 4.8. XXX. 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

1 Kondisi Bangunan 

Kondisi banguna pada kawasan Simpang lima kebanyakan dalam kondisi 

buruk. Selain dari itu bangunan-bangunan yang masih dipergunakan  

memiliki fasad yang juga buruk. 
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2 Tampilan Bangunan 

a. Analisa 

1) Tujuan 

Menghadirkan bangunan dengan ciri dan keterpaduan bentuk satu 

sama lain sehingga dapat meningkatkan citra dan mencerminkan jati 

dirinya sebagai sebuah kawasan perdagngan dan bisnis. 

2) Dasar Pertimbangan 

a) Kebijakan Pemerintah tentang Tata Ruang Wilayah Kota 

Atambua Dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni : tata guna lahan, 

blok peruntukan, dan sebagainya. 

b) Penempilan Bangunan mencakup : ketinggian bangunan, massa, 

jangkauan skala, proporsi, bahan dan penyelesaian, warna, 

penerangan. 

3) Ketetapan 

Adapun ketetap yang diatur terkait dengan ketinggian bangunan, 

besar bangunan, tampilan bangunan dimana terdapat beberapa aturan 

yang mengikat demi mendapatkan keterpaduan dalam kawasan antar 

bangunan yakni  

a) Fasad Bangunan 

i. Fasad bangunan yang ditetapkan harus bisa mencerminkan 

imgae dan citra kawasan 

ii. Fasad bangunan harus diatur agar tetap mengacu dan sejalan 

dengan gaya bangunan yang ada disekitarnya 

b) Tipologi dan Morfologi Bangunan. 

Tipologi dan morfilogi dalam penataan suatu kawasan sangat 

diperlukan karena menjadi acuan  agar terciptanya keterpaduan 

bentuk antar bangunan pada suatu kawasan,  adapun arahan 

mengenai bentuk bangunan ini di sesuaikan dengan arahan dan 

ketetapan dari aturan yang berlkau yakni 

i. KDB, KLB, , Ketinggian bangunan yang telah diatur dalam 

RDTR kota Atam ubua  yakni tentang rencana detail tata 

ruang kota Kupang 
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ii. GSB yang semula dengan ukuran 15 M ditingkatkan menjadi 

20M dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitasPedestrian  

bagi pejalan kaki  

c) TataWarnaBangunan 

Penerapan penggunaan tata warna untuk  bangunan yang 

berada di kawasan Perdagangan dan jasa Simpang Lima 

merupakan upaya menghilangkan kesan monoton pada area 

sekitar kawasan ini.Warna-warnapokokharus mempunyai 

persentasi perbandingan yangpaling  besarsedangka nwarna 

pendukung dibebaskan selama masihserasi denganwarna-warna 

pokok dengan persentasi perbandingan lebihkecil. 

Warna-warna yang dipilih untuk bangunan yaitu dengan 

menggunakan  warna-warna yang mencerminkan gaya 

arsitektur modern yaitu warna yang sederhana serta polos 

dimaksudkan untuk mengekspose batuan poles yang digunakan 

diarea tertentu bangunan. 

d) BahanBangunan 

Pemilihan bahan bangunan dapat diutamakan pada 

materialyang memenuhi serta mendukung kesan modern. 

Dalam pemilihan bahan bangunan, khususnya  yang berkaitan 

dengan estetika, perlu mempertimbangkan : 

i. Unsur beton adalah bahan utama dalam konstruksi bangunan 

tinggi dalam kawasan. 

ii. Batu-batuan, seperti batugranit, banyak di manfaatkan sebagai 

unsur estetika bangunan modern karenamempunyai kesan 

sejuk dan alami. 

iii. Penambahan bahan alumunium composite panel (ACP) untul 

pelengkap estetika pada bangunan. 


