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6. BAB VI 
HASIL PERANCANGAN 

 

6.1  Rencana Tapak 

Berikut ini ditampilkan gambar dari rencana tapak bangunan yang merupakan hasil 

perancangan dari penelitian ini : 

 
Gambar 6.1 Rencana Tapak bangunan 

Bangunan di bangun pada lahan yang cenderung datar dengan perbedaan ketinggian 

dengan ruang luar. Area masuk menuju bangunan diakses melalui jalur pedestrian 

dan jalur kendaraan yang berada di sebelah utara. Pada bagian lahan yang menurun 

antara jalur pedestrian dan kendaraan, dimanfaatkan sebagai amfiteater yang 

berfungsi sebagai ruang terbuka bagi pemustaka. Hal tersebut dibuat untuk 

memanfaatkan kontur naik turun pada lahan. Parkir berada di sisi bangunan dengan 

taman dan jalur pedestrian berada di tengahnya. Akses menuju perpustakaan 

terdapat dari arah edung F dan dari arah lapangan. Pada area loading dock, diakses 

dari bagian belakang bangunan yang juga terdapat lobi pustakawan. 

Bagian luar banyak dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau serta area berkumpul 

dan jalur pedestrian. Sebagai respon terhadap ruang luar, lobi pada bangunan juga 

dibuat terbuka. Bangunan dikelilingi dengan jalur pedestrian yang saling terhubung 

dengan bangunan sekitar. 



 
 

35 
 

Area parkir pada gedung perpustakaan didesain dengan area parkir mobil tanpa ada 

area parkir khusus motor. Hal tersebut karena area parkir mobil dan motor disatukan 

agar lebih menghemat lahan dan fleksibel terhadap penggunaan lahan parkir 

dimana motor dan mobil dapat menggunakan lahan yang sama. Jumlah daya 

tampung untuk lahan parkir yaitu 50 mobil. Tidak ada parkir khusus untuk pegawai, 

semua kendaraan berada di satu lahan tanpa ada peruntukkan khusus tempat parkir 

untuk pustakawan. Parkir memiliki jarak terhadap bangunan yaitu 10 meter dan 

tidak ada area drop off sehingga semua pengguna perpustakaan akan berjalan kaki 

menuju bangunan. 

 
Gambar 6.2 Amphitheater 

 
Gambar 6.3 Ruang Terbuka Hijau 
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Gambar 6.4 Perspektif Mata Burung Menunjukkan 

6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1  Bentuk Bangunan 

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bentuk bangunan pada 

perancangan perpustakaan ini dibuat dari gubahan massa bola yang dipotong 

sehingga membentuk elips. Pada bangunan, lantai 1, 3 dan 4 memiliki bentuk ruang 

dengan bentuk elips penuh. Sedangkan pada lantai 2 lantai dibuat memiliki void 

sehingga bagian oval terpotong seperempat bagian agar void memiliki view ke 

lantai 1. 

 
Gambar 6.5 Bentuk Bangunan dari Samping 

6.2.2  Rancangan Ruang 

Bangunan memiliki 1 massa bangunan. Bagian dalam bangunan yang merupakan 

ruang orientasi memakai kaca sebagai pemisah ruang antara ruang orientasi dengan 

area koleksi. Pada bagian area orientasi yang memiliki view ke arah lantai 1 juga 
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memakai dinding setinggi 80 cm lalu terdapat kaca di atasnya agar pemustaka dapat 

melihat kebawah. 

 
Gambar 6.6 Ruang Orientasi 

 
Gambar 6.7 Lobby 

                  
Gambar 6.8 Sirkulasi ruang 

Pembagian ruang dibagi menjadi area pustakawan, pemustaka dan area publik. pada 

ruang yang menjadi bagian sirkulasi pemustaka terdapat ruang-ruang yang diakses 
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pemustaka. Sedangkan area pustakawan tidak dapat diakses oleh pemustaka kecuali 

dalam keadaan mendesak.  

 
Gambar 6.9 Denah lantai 1 

Penghawaan pada lantai satu menggunakan penghawaan alami tanpa penggunaan 

AC. Pada lantai 1 penggunaan AC hanya terdapat di ruang-ruang tertentu seperti 

kantor pelayanan, lab bahasa, auditorium, ruang konsultasi, mushola serta area 

pustakawan. Area publik merupakan area yang dapat diakses oleh semua pengguna 

tanpa pengamanan yang berarti seperti area pemustaka dan pustakawan. 

 

 
Gambar 6.10 Denah lantai 2 

Menuju lantai 2 pada ruang orientasi, loker dan ruang tunggu menggunakan 

sirkulasi alami. Untuk masuk kedalam ruang koleksi pemustaka harus memiliki 
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akses masuk berupa kartu yang akan di tap pada mesin. Hal ini untuk mensiasati 

keamanan koleksi dengan adanya pengecekan ganda menggunakan mesin sensor 

dan barcode.  

                          

     Gambar 6.11 Electronic Article 
Surverillance (EAS) anti theft system 

           Sumber: google.com, diakses pada 5 juni 
 

    

Gambar 6.12 Automated Fare Collection system 
      Sumber: google.com, diakses pada 5 juni 
 
   

        

Gambar 6.13 Denah lantai 3 
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Gambar 6.14 Denah lantai 4 

Pada lantai 4, area koleksi close stack dan valuable stack pisah dalam ruangan 

koleksi yang berbeda. Pada lantai 4 juga terdapat area baca dan ruang S3 yang 

dapat diakses pemustaka 

6.2.3  Rancangan Fasad 

Bangunan perpustakaan didesain dengan menggunakan secondary skin sebagai 

bagian fasad bangunan. Penggunaan secondary skin karena untuk melapisi 

bangunan yang memiliki banyak bukaan kaca sehingga cahaya matahari tidak 

masuk seluruhnya kedalam bangunan. Pada bagian atap, overstack dibuat melebihi 

dari lantai yang lain agar maintenance lebih mudah serta air hujan tidak mengenai 

secara langsung fasad.  

 

Gambar 6.15 Gambar Detail Fasad 
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Rancangan secondary skin dibuat dengan menggunakan bahan twisted aluminium 

fins dan rangka baja sebagai pengikat ke bangunan. Plat alumunium dibuat dengan 

Panjang 16 meter dengan pola memutar pada sudut tertentu. Plat alumunium 

memiliki ukuran yaitu 25 cm dengan lebar 5mm. Alumunium diputar tidak 

beraturan dan berbeda dari bagian 1 dengan bagian selanjutnya, sehingga akan 

membentuk pola abstrak yang jika dilihat dari sisi berbeda memiliki gelombang 

yang tidak sama namun terlihat mirip. 

Pada overstack rangka baja disusun dengan cara yaitu rangka baja ditaruh 

horizontal dari overstack ke overstack lalu dibor. Pada ujung overstack terdapat plat 

besi yang dibor sebagai sambungan antara secondary skin dengan overstack.  

 
Gambar 6.16 Detail Fasad 

 
Gambar 6.17 Fasad bangunan 
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Pada bangunan terdapat kaca dengan tebal 8mm dengan ukuran 2 x 1 m dan 2 x 3.5 

m. Kaca dipasang pada dinding dengan tinggi 70 cm. Total tinggi tiap ruang yaitu 

4,5 meter menjadi 3.73 meter. Hal tersebut karena terdapat ducting AC serta plafon. 

 

6.2.4  Sistem struktur dan Konstruksi yang dipakai 

Bangunan Gedung Perpustakaan menggunakan modul semi radial untuk 

pembalokan dan kolom dimana jarak setiap kolom yaitu 8 meter. Bangunan terbagi 

atas 4 layer dengan jarak yaitu layer a sepanjang 8 meter, layer b 8 meter, layer c 

5,5 meter dan layer d dari b-d yaitu 8 meter dan c-d yaitu 5,5 meter. Pada bagian 

depan dan belakang bangunan, modul kolom ditambahkan karena jarak antar kolom 

mencapai 11 meter, sehingga penambahan kolom tersebut dinamai dengan layer c. 

Plat lantai dibuat elips dengan estimasi diameter kolom yaitu 70 cm, balok induk 

dengan estimasi ukuran  62 x 53 cm dan balok anak 53 x 26,5 cm.  

 
Gambar 6.18 Modul Radial 

Pada bagian atap terdapat lantai menerus ke atap sebagai akses untuk maintenance 

lift dan fasad. Lift menggunakan sistem lift hidrolik. Penggunaan lift hidrolik ini 

karena adanya perbedaan sirkulasi pada lantai 1 dan lantai 2 sehingga untuk lantai 

2-4 lift menggunakan sistem lift hidrolik. Atap dibuat datar yaitu untuk 

memudahkan maintenance untuk area lift serta untuk maintenance fasad. Untuk 

menghindari adanya kebocoran maka pemilihan material pelapis merupakan solusi 

untuk mengatasi atap datar. Material pelapis untuk dak beton yatu semen sika yang 
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biasa digunakan untuk kedap air serta penambahan lapisan membrane dengan cara 

dibakar. 

 

6.2.5  Sistem Utilitas 

Rancangan bangunan menggunakan sistem AC sentral. Penggunaan AC sentral 

karena AC central memiliki daya tahan dingin yang lebih lama dibandingkan 

dengan sistem freon. AC sentral menggunakan AHU ( Air Handling Unit). Sistem 

kerja dari AHU yaitu dengan menyedot udara dari dalam ruangan yang bercampur 

dengan udara segar yang ada dilingkungan dimana komposisinya dapat diubah 

sesuai keinginan, lalu campuran udara tersebut disalurkan melalui saluran udara 

(ducting). 

Pada bagian penyaluran air hujan, bangunan menggunakan talang air yang berada 

di atap dengan talang air horizontal yang langsung disalurkan ke dalam selokan. 

Talang air berada di beberapa titik pada bagian atap agar penyaluran air hujan atau 

air yang berada di atap tidak penuh atau berkumpul hanya ke satu saluran saja. 

 
Gambar 6.19 Potongan Prinsip Talang Air 

Selain itu bangunan menggunakan sprinkler dan alarm kebakaran sebagai sistem 

utilitas lain pada bangunan. Sprinkler akan bekerja pada suhu bangunan yang 

mencapai 68°C dengan bahaya kebakaran ringan. Untuk klasifikasi tersebut 
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sprinkler akan mengeluarkan air sebesar 2.25 mm/ menit dengan daerah jangkauan 

maksimum yaitu sebesar 82m2. 

 

6.2.6  Luas Bangunan 

Luas lantai pada bangunan memiliki ukuran yang sama, dengan peruntukkan pada 

lantai 1 sebagai yaitu lobby terbuka. Pada lantai satu terdapat double loaded 

corridor menuju area belakang yaitu cafetaria. Corridor pada bangunan hanya 

terdapat pada lantai 1. Lantai 2-4 tidak terdapat corridor. 

Berdasarkan hasil perancangan Gedung Perpustakaan maka luas bangunan yang 

didapatkan yaitu: 

 
Tabel 6.1. Luas Bangunan 

No Perhitungan Luas (m2) 

(program) 

Luas (m2) 

1. Luas Lahan ± 27.500 ± 27.500 

2. Luas Lantai bangunan 7.500 7.664 

3. Luas Ruang Luar (Amphitheater, parkir) 1.872,5 1.872,5 

 

Luas bangunan yang terencana sebelumnya yaitu 7.500 m2 namun pada desain 

bangunan luas bangunan sebesar 7.664 m2. Hal tersebut karena pada sistem struktur 

ada pelebaran sisi agar bangunan memiliki jarak kolom yang sama, sehingga ukuran 

luas pada bangunan melebihi program. Dari luasan bangunan tersebut diketahui 

bahwa bangunan yang terbangun melebihi 2,2% dari target program yang telah 

ditentukan. 

  


