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BAB VI 
HASIL PERANCANGAN 

 

6.1   Penjelasan Rancangan Tapak 

 

Pada gambar diatas sudah tergambar akses sirkulasi dan fungsi lainnya pada tapak. Pada akses 

sirkulasi untuk kendaraan pada tapak dibagi menjadi akses sirkulasi kendaraan penghuni, pengunjung, 

pengelola ataupun pegawai, dan akses sirkulasi bagi kendaraan darurat. 

Pada akses masuk sirkulasi untuk kendaraan penghuni ditempatkan pada bagian sisi kiri tapak. 

Hal ini menjadi pilihan yang tepat dikarenakan pada nantinya target utama penghuni adalah 

mahasiswa ITERA yang dimana pada isu tapak akan direncanakan pembangunan underpass dari area 

kampus ITERA hingga tembus keluar di area pemukiman warga belakang wisma ITERA. Hal tersebut 

juga mendukung keberadaan akses keluar sirkulasi kendaraan penghuni yang melalu area belakang 

lahan. 

Gambar 6. 1 Rancangan Tapak 
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Pada akses masuk sirkulasi kendaraan mobil pengunjung ditempatkan pada bagian depan dengan 

alasan agar mudah diakses oleh pengunjung.  Dengan posisi area masuk parkir mobil menyerong ke 

arah kanan untuk mempermudah manufer kendaraan pengunjung. Pada parkiran mobil pengunjung 

ini pun diterapkan smart system parking. Sistem parkir dengan menggunakan sensor untuk memindai 

tempat parkir yang kosong sehingga ketika pengunjung sampai di loket akan langsung mendapatkan 

kertas yang berisi nomor tempat parkir yang tersedia untuknya. Hal ini sangat mempermudah 

pengunjung agar tidak perlu berputar-butar mencari parkiran karena tempat parkir telah disediakan. 

Namun jika tempat parkir sudah terisi penuh maka mobil pengunjung tidak akan mendapatkan tempat 

parkir dan hanya masuk ke area parkir lalu langsung keluar. Hal ini juga berpengaruh pada sirkulasi di 

parkiran tersebut. Karena pengunjung tidak perlu mencari-cari sendiri tempat untuk parkir, maka 

menggunakan sirkulasi satu arah pada parkiran mobil ini tidak menjadi masalah. Penggunaan sirkulasi 

satu arah akhirnya mampu menghemat lahan parkir agar tapak tidak dikuasai oleh sirkulasi kendaraan. 

Pada akses masuk sirkulasi kendaraan motor pengunjung ditempatkan di basement non-building. 

Pengadaan basement tersebut ditujukan karena ingin membuat ruang terbuka aktif yang lebih luas. 

Karenanya bagian atas basement mampu tetap digunakan sebagai ruang terbuka aktif. Hal ini juga 

sangat membantu menghindari dominannya sirkulasi kendaraan pada tapak. Sedangkan untuk sistem 

parkir yang digunakan sama dengan parkiran mobil pengunjung. 

Pada akses sirkulasi kendaraan disediakan karena beberapa pertimbangan. Misalnya sirkulasi 

tersebut dapat digunakan oleh ambulance, mobil pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Namun 

sirkulasi ini juga berfungsi sebagai akses kendaraan untuk mengangkut barang karena letakknya yang 

tepat dengan keberadaan loading dock dari supermarket. 

Pada tapak tersebut sudah terlihat area ruang-ruang terbuka aktif yang diharapkan mampu 

menjadi ruang terbuka kota. Ruang terbuka kota yang cukup luas kini sangat penting. Hal itu karena 

mempertimbangkan tingkat polusi dan kepadatan pada beberapa tahun kedepan.  

Gambar 6. 2 Ruang Terbuka 1 
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Gambar 6. 4 Ruang Terbuka 3 

  

 

 

 

Gambar 6. 3 Ruang Terbuka 2 
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Pada tapak terdapat kolam yang berdampingan dengan koridor pejalan kaki dari parkiran motor 

dan dari arah taman yang berada di sisi kiri bangunan. Konsep adanya kolam yang berdampingan 

dengan koridor ini memperkuat konsep yang akan digunakan pada bangunan yaitu connect people and 

nature. Selain untuk memperkuat konsep, keberadaan kolam ini juga menjadi suatu media untuk 

meminimalisir hawa panas. Hal ini mampu membuat pejalan kaki pengguna koridor tersebut lebih 

nyaman dengan penerapan unsur elemen air dan tanaman pada rancangan tapak. Dengan penerapan 

desain tersebut pada tapak, diharapkan mampu menumbuhkan budaya berjalan kaki untuk 

mengurangi kadar polusi yang selalu meningkat. 

 

Pada koridor ini menggunakan atap berbahan kaca buram yang masih mampu mengahasilkan 

bayangan dari kayu-kayu dibawahnya. Di jam-jam tertentu akan tercipta bayangan yang mampu 

memiliki nilai estetik tersendiri. Bayangan-bayangan tersebut mampu menjadi nilai lebih untuk 

menjadikan koridor ini lebih spesial dari koridor pejalan kaki pada umumnya. 

Koridor ini juga bisa memiliki keunikan dimalam hari ketika diaplikasikan permainan lampu pada 

celah-celah kayu atap koridor ini. Permainan lampu tersebut mampu memberikan kesan hidup pada 

area student housing ini  walaupun di malam hari. 

  

Gambar 6. 5 Koridor Pejalan Kaki  

 



62 

 

6.2   Penjelasan Rancangan Bangunan 

6.2.1  Bentuk Bangunan 

Berdasarkan konsep bangunan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bentuk bangunan 

proyek student housing berkonsep mixed-use building ini terbagi menjadi tiga massa bangunan yang 

saling terhubung dengan keberadaan void disetiap bangunannya. 

 Pada void bangunan bagian depan kiri berupa kolam renang, void bangunan bagian depan 

kanan berupa daerah hijau yang memiliki akses koridor untuk menuju area supermarket, void 

bangunan bagian pemisah antara massa bagunan depan dengan belakang berupa penghijauan, dan 

void pada bangunan belakang berupa lapangan olahraga yang hanya bisa digunakan oleh penghuni. 

Lapangan olahraga penghuni tersebut terbangun di lantai 2 tepat diatas area supermarket. Lapangan 

tersebut terdapat fungsi lapangan bulu tangkis. Langan tersebut ditata dengan beberapa unsur 

tanaman yang mengelilinginya. Hal itu diterapkan untuk memberikan kesan asri dan nyaman bagi 

penghni yang menggunakan fasiliitas tersebut. 

Gambar 6. 6 Rencana Tapak 
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Gambar 6. 7 Lapangan Badminton 

Gambar 6. 8 Area Tempak Duduk dan Jembatan Penghubung 
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Pada fasilitas lapangan olahraga terlihat di kelilingi dengan dinding yang menggunakan roster. 

Dinding tersebut adalah pembatas antara koridor hunian dengan lapangan olahraga. Pemilihan roster 

ini pun atas dasar pertimbangan sifat roster yang berguna sebagai pembatas namun tidak kaku. 

Dengan kata lain penghuni student housing tetap memiliki privasi pada area huniannya namun juga 

bisa mengakses pemandangan atau suasana di lapangan olahraga tersebut dari celah-celah roster yang 

telah disusus sebagaimana mestinya. Pemilihan penggunaan roster ini juga cukup tepat karena roster-

roster tersebut mampu merespon aliran udara dan pencahayaan alami dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

Konsep connect people and nature pada bagian ini terasa sangat kental jika ditambahkan dengan 

adanya permainan bayangan yang dihasilkan oleh roster-roster tersebut. Roster-roster ini juga 

berfungsi pula sebagai pengganti kanopi. Hal ini bisa terjadi karena pemilihan bentuk pola roster yang 

sangat mampu meminimalisir air hujan untuk masuk dan membasahi area koridor. Selain memiliki 

banyak fungsi dalam penerapan desain, roster juga memiliki beban yang ringan untuk hal struktur. 

Konsep bentuk bangunan yang khas pada bangunan ini juga terlihat adanya permainan 

lengkungan pada beberapa titik. Lengkungan tersebut merupakan penghubung antar bangunan. 

Penghubung tersebut didesain sedikit berbeda dari penghubung lainnya. Dengan alasan pertimbangan 

pemandangan yang ada pada lantai tiga dan seterusnya, maka lengkungan ini di desain sebagai 

penghubung sekaligus menyuguhkan pemandangan alam yang dapat dinikmati oleh penghuninya. 

Pada bagian lengkungan ini pun ditanami beberapa tanaman yang berfungsi sebagai penyaring polusi 

dan juga berfungsi sebagai aksen penguat konsep connect people and nature. 

 

Gambar 6. 9 Hasil Permainan Bayangan yang Dihasilkan Oleh Roster 
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Pada gambar terlihat jelas bentuk lengkungan dari penghubung bangunan ini. Bentuk 

lengkungan tersebut memiliki lubang angin sebagai ganti jendela. Lubang tersebut disesuaikan 

dengan fungsinya yang sebagai tempat untuk menikmati pemandangan alam sekitar. Bentukan 

lubangan angin ini memberikan kesan bagi penghuni yang menikmati pemandangan alam dari 

dalam bangunan ke luar bangunan yang seolah-olah pemandangan tersebut terbingkai dengan 

indah. Penghubung bangunan ini paling tepat dinikmati saat proses terbenamnya matahari. 

 

Gambar 6. 10 Annex Building 
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6.2.2 Rancangan Ruang dan Sirkulasi 

 

Pada gambar rancangan ruang diatas dapat dilihat sudah tergambar pemisahan ruang. 

Pemisahan ruang antara ruang yang dapat diakses oleh umum dan ruang yang hanya dapat 

diakses oleh penghuni saja. 

Pada gambar tersebut, area yang berwarna kuning merupakan area yang hanya mampu 

diakses oleh penghuni dan pengelola saja. Area tersebut berada di tengah ruang-ruang yang 

bersifat komersial. Hal ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi penghuni untuk 

mengakses ruang-ruang komersial tersebut yang berupa supermarket, food court, dan area kolam 

renang. Pada area-area yang terdapat pada gambar juga dapat menunjukkan bahwa bangunan ini 

memiliki konsep pemisahan ruang dengan menggunakan area transisi. Area transisi tersebut 

berupa innercourt yang merupakan hasil dari void dari tiap massa bangunan dan juga 

menciptakan konsep bentuk ruang semi terbuka. 

Gambar 6. 11 Rancangan Ruang Pada Tapak 
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Pada gambar diatas terlihat massa bangunan yang terpisah. Pada bagian ini di desain khusus 

mempertimbangkan sirkulasi udara ataupun arah datangnya angin pada area tapak ini. 

Pertimbangan desain itu dilakukan agar tidak terjadinya turbulensi angin pada area bangunan ini. 

Maka dari itu pada bagian koridor-koridor penghubung antar bangunan di desain dengan 

menggunakan material yang mampu merespon permasalahan tersebut. Material tersebut berupa 

penggunaan kisi-kisi dan roster. Pemilihan kisi-kisi dan roster ini berdasarkan pertimbangan 

material yang mampu merespon aliran angin dengan baik. 

 

Gambar 6. 12 Perspektif Tampak Kanan Bangunan 
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Pada bangunan ini memiliki rancangan ruang seperti pada gambar diatas. Dimana untuk 

lantai satu dan dua masih di dominasi dengan fungsi ruang komersial. Sedangkan untuk lantai tiga 

hingga enam berfungsi sebagain area hunian. Dikarenakan lantai tiga hingga enam berisikan 

ruang-ruang yang difungsikan sebagai hunian, maka pada lantai tersebut memiliki denah tipikal. 

Namun untuk lantai empat hingga enam ada beberapa hunian yang memiliki extra balcony. 

Gambar 6. 13 Isonometri Denah Bangunan 
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Selain rancangan ruangan pada bangunan sudah terdapat pula rancangan sirkulasi pada 

bangunan ini. Rancangan sirkulasi tersebut dibagi menjadi beberapa akses ; 

1) Akses Sirkulasi Kendaraan 

 
2) Sirkulasi Pejalan Kaki 

Gambar 6. 14 Sirkulasi Kendaraan 

Gambar 6. 15 Sirkulasi Pejalan Kaki 
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6.2.3 Rancangan Fasad 

 

 

Gambar 6. 16 Perspektif Fasad Bangunan 

Gambar 6. 17 Tampak Tipikal 
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Rancangan fasad pada bangunan student housing ini memiliki wajah berbeda dari hunian 

mahasiswa pada umumnya. Biasanya fasad hunian mahasiswa ataupun apartemen mahasiwa 

identik dengan tampilan yang mewah dan modern. Namun pada desain kali ini justru 

memperlihatkan wajah bangunan yang sederhana namun memiliki keunikan tersendiri. Keunikan 

inilah yang didesain dengan tujuan agar bangunan ini mudah untuk dikenali oleh pengunjung 

ataupun orang-orang yang berlalu-lalang melewati lokasi bangunan ini. 

Selain untuk memberikan kesan unik, rancangan fasad bangunan ini didesain agar mampu 

memperkuat konsep dari bangunan itu sendiri. Konsep connect people and nature dengan 

beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan desain tropis ini terlihat kental pada 

wajah bangunan. Dengan mengaplikasikan bahan-bahan material yang menambahkan kesan 

alami seperti adanya penggunaan batu-bata ekspos, kisi-kisi kayu dengan bahan wood plastic 

composite, dinding roster, exposed concrete, hingga memaksimalkan penggunaan elemen-

elemen hijau  seperti tanaman rambat.  

 

Penggunaan elemen hijau seperti tanaman rambat, vertical garden, hingga pohon yang 

ditanam pada bagian annex building adalah salah satu rancangan fasad untuk merespon isu tapak 

dari aspek keberlanjutan. Dimana beberapa tahun kedepan diprediksi kondisi di sekitar tapak ini 

akan menjadi lebih ramai bagi kendaraan berlalu-lintas. Semakin meningkatnya kendaraan yang 

melintas di sekitar area tapak ini, maka semakin tinggi pula polusi yang ada. Maka dari itu 

penggunaan elemen hijau pada fasad ini menjadi salah satu solusi yang tepat bagi bangunan ini 

untuk menjawab permasalahan isu tersebut. 

Selain menjawab isu dari tapak, penggunaan tanaman pada bagian fasad kini menjadi salah 

satu solusi new urban design. Dimana konsep tanaman yang melapisi bagian fasad bangunan ini 

diharapkan kedepannya sangat mampu berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan 

ramah lingkungan. 

Gambar 6. 18 Pemilihan Material 
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6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Pada bangunan ini sistem struktur menggunakan material beton dengan besaran ukuran 

kolom 65 cm x  40 cm, balok induk berukuran 60 cm x 30 cm, dan balok anak berukuran  40 cm x 

20 cm. Struktur pada bangunan ini juga menggunakan dilatasi pada titik pertemuan tiga massa 

bangunan. Penggunaan struktur dilatasi ini digunakan dengan tujuan untuk membagi beban 

massa disetiap bangunannya dan juga bertujuan menghindari menyebarnya runtuhnya bangunan 

antara massa bangunan satu dengan massa bangunan lainnya. 

6.2.5 Sistem Utilitas 

Sistem utilitas pada bangunan ini perlu perhatian khusus karena buangan-buangan dari 

aktifitas penghuni. Namun untuk penempatan shaft plumbing sudah didesain sedemikian rupa 

untuk membentuk shaft menerus dan meminimalisir belokan-belokan pipa plumbing.  

Bangunan ini memiliki satu ground water tank dengan roof tank disetiap towernya untuk 

mendistribusikan air bersih ke tiap hunian. Untuk buangan air kotor akan di alirkan ke titik resapan 

terlebih dahulu ataupun langsung menuju roil kota. Sedangkan untuk air kotoran akan dialirkan 

ke titik septictank yang berada dibeberapa titik. 

Untuk utilitas penanganan sampah pada bangunan ini menyediakan ruang sampah bukan 

shaft sampah. Hal ini terjadi karena pertimbangan upaya menciptakan budaya memilah sampah 

dengan baik bagi penghuni. Sehingga petugas hanya mengambil sampah yang sudah terpilah 

dengan baik dari ruang-ruang sampah tersebut. 

Pada bangunan ini juga mempertimbangkan keberadaan power room bangunan yang 

diletakkan di luar gedung. Hal ini sangat tepat karena apabila terjadi konsleting yang 

menyebabkan kebakaran ataupun penggunaan genset yang menghasilkan suara yang cukup 

bising maka tidak memberikan dampak secara langsung terhadap bangunan utama.S 

6.2.6 Besaran Luas Bangunan 

Dalam proses perancangan tentunya terdapat pengembangan-pengembangan desain dalam 

bentuk kebutuhan ruang ataupun hal lainnya. Hal tersebut menghasilkan perbedaan perhitungan 

program ruang dengan luas bangunan yang sudah terancang. Besaran luas tersebut yaitu : 

Luas lahan   : 12.300 

KDB yang digunakan : 3.898 ( 31,7 %) 

KLB yang digunakan : 25.070 ( 84,9 %) 


