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BAB VI HASIL PERANCANGAN 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 
Gambar 6. 1. Perspektif Tapak Mata Burung 

 
Gambar 6. 2. Potongan Kontur 

Tapak pada Gedung Serbaguna ini memilik kontur yang menurun kearah utara, 

Kontur ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan konsep hirarki pada 

tapak. Dimana Gedung Serbaguna memiliki level ketinggian yang lebih tinggi 

daripada parkiran. 

6.1.1 Orientasi dan Peletakan Masa Bangunan 

Orientasi bangunan dihadapkan ke jalan utama, ditandai dengan lobby yang juga 

menghadap ke jalan utama. Orientasi bangunan dihadapkan ke jalan utama untuk 

menunjukan jati diri bangunan sekaligus jati diri Daerah Lampung, karena 

nantinya bangunan akan memiliki fasad dengan menampilkan ornament lampung 

yang juga akan menjadi bagian dari struktur bangunan. 

Peletakan massa bangunan berada di sisi timur tapak. Peletakan massa bangunan 

ini sebagai jawaban atas isu kemiringan kontur yang tidak rata. Pada sisi timur 

lahan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lebih landai dari daerah – 

daerah bagian tapak lainnya. 
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6.1.2. Sirkulasi pada Tapak. 

 
Gambar 6. 3. Siteplan GSG 

Terdapat 2 akses masuk menuju tapak, yaitu melalui sisi utara dan sisi selatan 

tapak. Konsep 2 akses masuk merupakan respon terhadap rencana pembangunan 

underpass yang akan di bangun di masa depan, akses pintu masuk utara dapat 

diakses melalui ITERA dan melewati underpass. Sedangkan pintu utara dapat 

langsung diakses melalui Jalan Terusan Ryacudu. 

Terkait sirkulasi kendaraan juga dibedakan menjadi sirkulasi mobil, sirkulasi 

motor dan sirkulasi bus. Dibedakan juga antara sirkulasi kendaraan pengunjung 

dengan sirkulasi kendaraan VIP serta  pengelola. Pembedaan sirkulasi ini sebagai 

tindakan untuk mengatasi isu kemacetan dengan memisahkan kendaraan mobil 

dan motor, serta sebagai kenyamanan dan keamanan privasi bagi tamu VIP. 

Untuk sirkulasi barang, nantinya akan ada pintu masuk belakang yang dapat 

terakses dari ITERA, karena nantinya akan banyak sekali kegiatan akademik yang 

akan dilakukan oleh ITERA yang  membutuhkan pengadaan barang melalui 

ITERA.
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Gambar 6. 4. Perpektif Parkiran 

Konsep parkir mobil pada lahan adalah pemanfaatan kontur lahan yang menurun 

ke arah utara. Parkiran nantinya akan disusun dengan perbedaan elevasi. Untuk 

parkir motor berada di sisi timur lahan dengan pintu masuk yang berbeda. 

 
Gambar 6. 5. Perpektif Jalan Setapak 

Sirkulasi orang pada tapak nanti nya akan menggunakan konsep jalan setapak 

yang diapit oleh taman dengan pepohonan yang rindang agar orang yang berjalan 

dari parkiran menuju ke bangunan merasa nyaman dan tidak membosankan.  

 
Gambar 6. 6. Konsep Ruang Luar 

Ruang luar terdapat ruang – ruang komunal yang berada di sisi utara atau di 

belakang bangunan. Ruangan komunal ini berada di luar atau outdoor. Dengan 

taman dan pepohonan yang rindang, dan memungkinkan akan ada ruang komunal 

indoor yang dapat menampung orang – orang yang melakukan kegiatan tunggu, 
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atau bagi orang yang tidak dapat masuk ke dalam Gedung Serbaguna. Posisi nya 

yang berada di belakang juga memanfaatkan view sungai yang akan didesain 

sebagai taman dan jogging track. 

4.2 Rancangan Bangunan 

4.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 6. 7. Bentuk Bangunan 

Bangunan merupakan bentuk persegi panjang. Pemilihan bentuk ini adalah 

sebagai pertimbangan berbagai aspek seperti efesiensi dan efektifiitas pada  

pembagian ruang utama yang mengharuskan dibagai menjadi 4 bagian. 

Massa bangunan selanjutnya akan berbentuk segitiga yang diakibatkan oleh 

struktur yang akan digunakan, dimana banunan ini akan menggunakan sistem 

struktur folded plate. 

4.2.2 Rancangan Interior, dan Sirkulasi 

1) Interior  

 
Gambar 6. 8.Interior Gedung Serbaguna 

Pada umumnya struktur folded plate merupakan struktur yang mengekspos 

struktur nya, hal ini memunculkan suatu konsep interior, dimana penggunaan 
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plafon ditinggalkan dan menunjukan struktur atap apa adanya. Lampu – lampu 

pada ruang merupakan lampu pada plat yang saling terhubung dan digantungkan 

pada balok. Pada ruang nantinya akan terlihat ducting yang melintas sebagai 

penghawaan, namun ducting akan disembunyikan di atara balok dan plat lampu 

sehingga tidak mengganggu dan terkesan berantakan. 

Sekeliling dinding ruang dipasang peredam suara yang terbuat dari rockwool yang 

mengikuti prtisinya saat ruangan di sekat. Untuk stage dan kursi merupakan stage 

dan kursi portable yang dapat di bongkar pasang sesuai kebutuhan, apabila 

diinginkan menggunakan tribun, maka dapat digunakan tribun portable. 

2) Sirkulasi 

Pelaku dalam bangunan utama merupakan pengunjung/ pengguna, tamu VIP, 

karyawan, dan pengadaan barang. Sirkulasi para pengguna dibedakan untuk 

mejaga privasi dari masing - masing pengguna seperti berikut. 

 
Gambar 6. 9. Zonasi Dalam Bangunan 

Ruang utama pada bangunan ini dibagi menjadi empat bagian. Pengguna dapat 

menggunakan hingga ¼ ruang saja atau dapat menggunakan seluruh ruangan. 

Penggunaan ¼ ruang akan dapat menggunakan fasilitas - fasilitas pendukung 

seperti area stage, toilet, dan ruang persiapan. Area stage bukan merupakan stage 

permanen. Hal ini bertujuan agar ruang menjadi lebih fleksibel. Walau demikian 

area stage tetap dipersiapkan agar tidak mengganggu besaran ruang yang sudah 

ditentukan sesuai kapasitas pengguna. 
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4.2.3 Rancangan Fasad 

Gambar 6. 10. Fasad Gedung Serbaguna 

Fasad bangunan merupakan hasil dari bentuk struktur bangunan yang terdiri dari 

plat -  plat struktur folded plate dengan menggunakan material beton. Selain untuk 

menjawab isu struktur bentang lebar pada proyek ini, struktur folded plate cocok 

untuk diterapkan di dareah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi. 

Dengan menggunakan analogi siger, pada fasad akan ditambahkan 7 plat yang 

disusun diatas bangunan sebagai ciri khas dari bangunan dan ciri  khas dari daerah 

Lampung sendiri. Tujuh plat dipilih sebab melambangkan tujuh gunung yang ada 

di Lampung. Gunung – gunung tersebut diyakini masyarakat lampung sebagai 

tempat asal leluhur masyarakat lampung. Selain itu, tujuh pucuk merupakan 

simbol dari mahkota yang dimiliki masyarat Saibatin, dimana lokasi Gedung 

Serbaguna ini berada di Lampung Selatan yang merupakan bagian dari wilayah 

masyarakat adat Lampung Saibatin. Penambahan simbol Lampung juga sebagai 

pemenuhan atas syarat bangunan di daerah Lampung untuk menyematkan 

lambang Lampung pada setiap bangunan yang ada di Lampung. 

4.2.4  Sistem Struktur dan Konstruksi 

Struktur bangunan ini menggunakan struktur plat lipat atau folded plate, yang 

diperoleh dengan cara melipat plat untuk meningkatkan kekuatan dari plat 

tersebut. Jenis folded plate yang digunakan pada bangunan ini merupakan folded 

plate dua segmen. Dimana struktur ini terdiri dari komponen dasar struktur yang 

berupa plat miring, plat tepi sebagai penguat plat yang lebar, pengaku sebagai 

penyalur beban ke penyangga, dan kolom sebagai penyangga struktur. Selain itu, 

terdapat pengaku yang berada pada konstruksi dinding. Material struktur 

merupakan plat beton yang nantinya akan dilakukan dengan cor setempat. 
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4.2.5 Sistem Utilitas 

 

Gambar 6. 11. Rencana Utilitas 

Utilitas pada bangunan terdiri dari plumbing pipa air bersih yang menyalurkan air 

bersih untuk keperluan gedung, pipa air kotor yang menyalurkan air hasil kegiatan 

buang air keci, pipa air kotoran yang membawa benda padat. Serta rencana 

ducting AC. 

1) Pipa air bersih dengan skema berikut : 

 

2) Pipa air kotor memiliki kemiringan 1% dengan skema berikut : 

3)  

 

3) Pipa air kotor memiliki kemiringan sebesar 2% dengan skema berikut : 

 

 

4) Penghawaan buatan merupakan AC central dengan skema berikut : 

 

 

PDAM GWT Pompa Roof Tank Toilet 

Closet Septictank Sumur Resapan Sungai 

Toilet Sumur Resapan Sungai 

Cooling Tower Plenum Duct Unit Mesin AC Blower Ducting 
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4.2.6 Luas Bangunan 

Bangunan Gedung Serbaguna dibagi menjadi tiga gedung yaitu: 

1) Gedung utama yang merupakan hall dengan luas total 8.120 M2, 

2) Gedung penunjang yang merupakan fasilitas kegiatan tunggu seperti mushola, 

coffee shop dll, dengan luas total 750,99 m2 

3) Gedung office yang merupakan pusat kegiatan pengelolaan dengan luas total 

bangunan 379,36 m2 

4) Luas total seluruh bangunan sebesar 9.250,35 m2. Luas ini melebihi luasan 

yang telah di programkan yaitu sebesar 9.220,2 m2. Hal ini dapat terjadi 

akibat penambahan jalur sirkulasi seperti teras dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


