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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1   Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 46. Rencana Tapak 

 

Desain tapak dan bangunan saling terintegrasi dalam merespon lokasi dan eksisting 

pada lahan. Area depan pada sisi barat yang berdekatan dengan jalur pedestrian yang 

merupakan sirkulasi pengunjung. Area hijau pada pojok persimpangan dijadikan buffer  bagi 

kebisingan yang ditimbulkan dari kendaraan yang melintas pada persimpangan dan area 

hijau pada area hijau belakang pada sisi timur dijadikan area resapan pada lahan dan 

tempat berkumpul bagi mahasiswa. 

Entrance terdapat pada sisi barat dan di jauhkan dari persimpangan agar 

menghindari penumpukan kendaraan. Parkir dibagi menjadi 2, pada sisi barat dan utara 

agar menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada tapak. Area servis berada di 
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belakang bangunan yang menjadi area bongkar muat barang dan parkir bagi tamu yang 

akan tampil di auditorium. Pada sisi utara terdapat amphiteater yang dapat digunakan 

menjadi area berkumpul dan pentas pada area out door. Extrance terdapat pada sisi utara 

lahan. 

 

6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 47. Perspektif Mata Burung 

 

Bentuk bagunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA cukup sederhana dengan bentuk 

dasar persegi yang diberi ruang tengahnya untuk menyediakan area komunal berupa plaza 

yang menjadi pusat pada bangunan dan menjadikan massa bangunan tidak terlihat besar 

dan sesak.  Bentuk atap pelana pada sisi utara dirancang sampai bawah untuk menjadikan 

bangunan terlihat berbeda dan memberikan kesan bagi para pengunjung karena letak lahan 

yang strategis  di persimpangan pintu masuk utama Kampus ITERA. 
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6.2.2 Rancangan Ruang dan Sirkulasi 

 

Gambar 48. Program Ruang PKM ITERA 

Program ruang pada PKM ITERA dirancang berdasarkan fungsi dan kegiatan yang 

ada. Pada lantai 1 terdapat area publik yang dapat dikunjungi oleh mahasiswa dan 

masyarakat sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi seperti lounge, plaza, food court 

dan kios sewa. Terdapat juga lobby back stage, back stage dan ruang ganti yang digunakan 

performer untuk datang dan mempersiapkan sebelum tampil perfom di auditorium. 

Pada lantai 2 yang merupakan area semi publik terdapat ruang-ruang kegiatan 

mahasiswa yang dapat disewakan bagi masyarakat umum, seperti: ruang pameran, studio 

LOBBY 
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musik, studio visual, studio lukis, studio radio, studio tari, co working space, ruang UKM dan 

auditorium. 

Pada lantai 3 merupakan area semi privat karena fungsi dari ruang-ruang yang ada 

digunakan sebagai untuk kegiatan formal seperti, ruang himpunan, ruang kerja staf, ruang 

admin, international corner, ruang admin, ruang seminar dan ruang serba guna.  

Pada Pusat Kegiatan mahasiswa ini juga terdapat ruang penunjang untuk mendukung 

kegiatan dan pengunjung yang ada di PKM ITERA, seperti: toilet, janitor, ruang 

penyimpanan, ruang panel, ruang server, ruang genset, dan mushola. 

Sirkulasi pada lantai 1 dan lantai 2 menggunakan single loaded corridor yang 

mengelilingi plaza sirkulasi pengunjung menjadi dinamis karena berpusat pada plaza.pada 

rea plaza sendiri terdapat tangga ramp yang dapat dijadikan tempat berkumpul dan duduk-

duduk bagi mahasiswa dan sebagai sirkulasi dari ke lantai 2. Pada lantai 3 sendiri 

menggunakan double loaded corridor karena ruangan bersifat semi privat. 

 

 

Gambar 49. View Plaza 

 

Gambar 50. View Lounge 
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Gambar 51. View Food Court 

6.2.3 Rancangan Fasad 

 

Gambar 52. Perspektif Eksterior 

 

Fasad pada bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA menonjolkan bentuk pelana 

dari atap yang digunakan sebagai respon dari iklim tropis. Pada sisi bangunan juga 

terdapat kisi-kisi dengan material anyaman rotan sintetis (polyethilene), kisi – kisi 

digunakan untuk mereduksi paparan sinar matahari pada sisi bangunan dan menjadi 

identitas dari bangunan PKM ITERA, Karena dari setiap sisi terdapat kisi-kisi. 
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Gambar 53. Detail Fasad 

  

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Gambar 54. Potongan Bangunan 

 

Struktur yang digunakan adalah struktur kolom dan balok beton bertulang dengan 

konfigurasi grid yang berbeda-beda menyesuaikan dengan ukuran massa ruang-ruang 

yang ada. Dengan bentuk bangunan yang memanjang dan adanya belokan pada 

bangunan, dilatasi dibuat antar massa bangunan untuk memisahkan struktur tiap massa 

banguna.  Atap menggunakan struktur baja WF karena terdapat bentang kolom yang 
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lebar dan struktur baja dirasa mampu menopang atap yang digunakan yaitu, atap 

bitumen. 

 

 

Gambar 55. Potongan Prinsip 
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6.2.5 Sistem Utilitas 

 

Gambar 56. Skematik Potongan Plumbing 

 

Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA menggunakan roof water tank pada plumbing untuk 

toilet yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk menyalurkan air bersih dan sebagai 

pembuangan air kotor dan kotoran. Air kotor dibuang melalui drainase yang ada disekitar 

lahan setelah dilakukan filtrasi agar air yang dibuang tidak berbau lagi.  

Untuk pengahawan buatan pada Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA menggunakan air 

conditioner (AC) split pada ruang-ruang yang ada, sedangkan pada auditorium mengunakan 

sistem VRV yang dimana jarak antara duckting bisa mencapai 50-100 meter.  
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6.2.6 Luas Bangunan 

Berdasarkan hasil rancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA didapat total 

perhitungan sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Total Perhitungan 

Perhitungan Luas Presentase 

Total Lahan ± 22.000 m²   

KDB ± 4.750 m² 21,6 % 

RTH ± 10.736 m² 48,8 % 

Ruang Luar (parkir,amphiteater) ± 6.514 m² 29,6 % 

KLB 

Lantai 1 ± 3.586 m²   

Lantai 2 ± 3.699 m²   

Lantai 3 ± 1.706 m²   

Plaza ± 582 m²   

Total KLB ± 9.573 m²   

 

 

Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA yang letaknya berdekatan dengan gedung perkatoran dan 

perkuliahan menjadikan PKM ITERA sarana rekreasi bagi civitas akademika untuk berkegiatan dan 

bersosialisasi. Bangunan memiliki flesibilitas yang baik kerena terdapat ruang-ruang utama seperti, 

auditorium, ruang pameran, lounge, area food court dan fasilitas lainnya, dengan adanya berbagai 

kegiatan yang ditampung sekaligus, area-area komunal tersedia sebagai wadah interaksi sosial dari 

pengunjung yang datang dengan tujuan berbeda. Pada lahan PKM ITERA terdapat pepohonan 

eksisting yang dipertahankan baik sebagai buffer dari bisingnya jalanan, maupun sebagai area hijau 

yang dapat berfungsi sebagai area berkumpul mahasiswa dan area resapan pada lahan. Massa 

bangunan yang sederhana dengan memberikan ruang-ruang yang berfungsi sebagai area-area 

komunal. Terdapat plaza yang menjadi pusat dari bangunan ini, sehingga sirkulasi dinamis tercipta 

dengan single loaded corridor yang mengitari pusat dari bangunan ini. Bangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa  ITERA didesain untuk terlihat mencolok dan berbeda dari bangunan yang ada di ITERA 

pada umumnya karena letaknya yang berada dekat dengan gerbang kampus ITERA, sehingga 

memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung dan menjadi ikon sendiri untuk ITERA. 

Penggunaan atap pelana dan kisi-kisi pada bangunan menjadi pendukung dari identitas bangunan 

yang ingin diciptakan dan sebagai respon dari iklim tropis yang ada di Lampung khususnya ITERA.


