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BAB VI HASIL PERANCANGAN 

 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

 

Gambar 6.1-1 Lahan Proyek Pusat Kegiatan Mahasiswa 

 

Lahan proyek memiliki luas seiktar 2,5 ha dengan beberapa bangunan eksisting 

antara lain bangunan air baku dan Gedung E ITERA. Kontur eksisting di-cut & fill 

di beberapa bagian serta beberapa bagian tetap dipertahankan. Berikut cut & fill 

pada kontur eksisting. 

 
Gambar 6.1-2 Cut & Fill Pada Kontur 
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Beberapa titik di lahan proyek dilakukan cut & fill yang bertujuan untuk 

menyesuaikan kebutuhan konsep bangunan. Untuk di bagian badan air 

dimanfaatkan dengan diurug tanahnya untuk membuat reservoir di bagian tersebut 

sekaligus menambah estetika terhadap lahan. Di bagian Barat dan Utara dijadikan 

perkerasan parkir.  

 

Dengan adanya kemiringan di area Barat konsep parkir yang diterapkan ialah parkir 

bertingkat. Untuk di area Barat parkir di buat dua tingkat levellingnya karena 

kemiringan sedikit lebih curam sedangkan di bagian Utara parkir dibuat hanya satu 

tingkat karena kemiringan kontur termasuk mendekati datar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1-3 Konsep Parkir (Kiri) dan Konsep Plaza (Kanan) 

 

Peletakkan plaza dan ampiteater di bagian Barat Laut serta diikuti perkerasan untuk 

lapangan basket. Jalur pejalan kaki di dalam lahan diletakkan guna menghubungkan 

jalur pejalan kaki Barat dan Utara, parkir barat dan utara, serta sebagai pintu masuk 

untuk pejalan kaki dengan focal point-nya plaza dengan taman. Ampiteater didesain 

dengan penggabungan antara beton dan tanah, sehingga dibagian ampiteater 

sengaja ditumbuhkan pohon di sisi-sisi ampiteater untuk menambahkan rasa sejuk 

di sekitar area tersebut.  

 

Jalur pejalan kaki di dalam lahan diberi green roof sebagai peneduhnya. Selain 

untuk menambah kenyaman pengguna saat di Jalur pejalan kaki, green roof tersebut 

dapat dijadikan habitat untuk hewan-hewan liar, seperti burung, serangga dan 
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hewan lainnya. Didapatkanlah konsep ruang luar bangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa ITERA (PKM-ITERA) ialah ruang luar yang menyatu dengan alam dan 

ramah terhadap lingkungan. 

 

Gambar 6.1-4 Konsep ruang luar 

 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

 

Gambar 6.2-1 Transformasi Bentuk 
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Gambar 6.2-2 Transformasi V 

 

Gubahan masa merespon dari isu lingkungan sekitar, seperti isu kecepatan 

udara dan arah angin, isu kontur, serta isu kenyaman termal. Transformasi 

pertama bangunan berorientasi sesuai dengan arah angin, yaitu dari arah 

Barat Daya ke Timur Laut dengan kecepatan berkisaran 17 knots. Untuk 

transformasi kedua di masa bangunan Utara sisi depan dan samping 

diberikan lubang untuk memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar lahan, 

untuk bangunan Barat dinaikkan sehingga membentuk panggung guna 

merespon isu kontur. Transformasi ketiga bangunan Utara diturunkan 

beberapa meter untuk membentuk ruang auditorium, bangunan Barat 

diberi atap pelana untuk merespon isu hujan dan kenyaman termal. 

Transformasi keempat bangunan Barat ditarik di bagian samping. 

Bangunan digabungkan dengan rencana tapak yang telah dibahas 

sebelumnya dan membentuk siteplan. 

 

Gambar 6.2-3 Siteplan Utuh 
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6.2.2 Rancangan Interior, Sirkulasi 

Pembagian zona ruang di bagi menjadi empat zona, yaitu zona edukasi, 

zona sosial dan budaya, zona komersial dan zona servis. Lantai satu 

didominasi zona komersial, karena lantai satu sifat ruang lebih banyak 

bersifat publik dan bermacam kalangan bisa mengakses. Lantai dua dan 

tiga lebih difokuskan penggunanya adalah mahasiswa, sehngga ruang di 

lantai dua dan tiga lebih banyak masuk zona sosial budaya dan edukasi. 

 

Gambar 6.2-4 Zonasi Ruang 
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Gambar 6.2-5  Sirkulasi Vertikal Bangunan 

 

Penempatan sirkulasi vertikal atau tangga di bangunan barat tepat berada 

dibagian tengah bangunan dengan jarak ke ujung berkisaran 30-40 meter, 

bertujuan untuk mempermudah evakuasi saat ada bencana. Tangga di 

dalam auditorium menghubungkan auditorium tier 2. Untuk sirkulasi 

horizontal bangunan ini menerapkan sistem single loaded corridor yang 

bertujuan untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan kenyamanan visual 

dari ruang luar. 

  

Gambar 6.2-6 Single Loaded Corridor di Lantai 2 
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Gambar 6.2-7 Tangga di Taman Relaksasi 

 

Khusus taman di depan auditorium dibuat dengan konsep innercourt di 

area sekitar tangga untuk memberikan efek relaksasi terhadap pengguna 

bangunan serta kenyaman termal di area sekitar taman. Di bagian dinding 

terdapat vertical garden berfungsi bertujuan memberikan napas dan 

kesejukkan pada ruang lobi auditorium. Sirkulasi ruang luar berupa Jalur 

pejalan kaki dengan green roof yang berfungsi menghubungkan ruang-

ruang yang ada di dalam lahan maupun luar lahan. Green roof sendiri 

berfungsi sebagai pendingin Jalur pejalan kaki sekaligus menjadi rumah 

bagi hewan-hewan, seperti burung, serangga dan hewan liar lainnya. 

 

Gambar 6.2-8 Jalur pejalan kaki dengan Green Roof 
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6.2.3 Rancangan Fasad 

 

 

Gambar 6.2-9 Detail Façade Bangunan Barat 

 

Penggunaan fasad bertujuan untuk menghalau sinar matahari berlebihan 

serta mengurangi tampias hujan ke dalam bangunan. Fasad pusat kegiatan 

mahasiswa yang digunakan berupa panel GRC dengan rangka hollow yang 

dilengkapi tinted glass di bagian sela GRC. Untuk di bagian fasad 

auditorium juga menggunakan panel GRC dan GRC Karawang bermotif 

batik yang diberi rangka hollow 4cm x 4cm. Motif batik pada panel GRC 

Karawang mengartikan ciri khas alam Indonesia yang subur dan banyak 

sumber daya alam. Motif ini juga menandakan ada taman relaksasi dengan 

beraneka ragam flora di balik fasad batik ini. 

  

Gambar 6.2-10 Fasad Auditorium Bermotif Batik 
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Gambar 6.2-11 Tampak Utara dan Selatan 

 

 
Gambar 6.2-12 Tampak Barat dan Timur 
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6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 
Gambar 6.2-13 Struktur Bangunan Barat 

 

Struktur dan kontruksi bangunan utama Pusat Kegiatan Mahasiswa 

ITERA (PKM-ITERA) menggunakan prinsip bangunan panggung dengan 

elevasi terendah 2.5 m yang tertinggi 5 m. Penggunaan konsep bangunan 

panggung bertujuan untuk memertahankan area hijau di bawah bangunan 

dan memertahankan kontur yang di tambah retaining wall untuk 

meminimalisir tanah longsor. Beberapa informasi terkait struktur. 

➢ Bentang Kolom  : 6 m (600 cm) 

➢ Dimensi Balok Induk 

• Tinggi Balok Induk : 1/12 x Bentang = 0,6 m (60 cm) 

• Lebar balok induk : 1/12 x T. Balok = 0,3 m (30 cm) 

➢ Dimensi Kolom 

• Lebar Balok induk + 0,2 x 0,5   = 0,4 (40cm) 

➢ Dimensi Balok Anak 

• Tinggi Balok Anak : 1/15 x Bentang = 0,48 m (48 cm) 

• Lebar Balok Anak : 1/2 x T. Balok  = 0,24 m (24 cm) 

➢ Dimensi Plat Lantai : 1/40 x Bentang = 0,15 m (15 cm) 
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Gambar 6.2-14 Potongan Auditorium 

 

Bangunan Auditoium Menggunakan sistem struktur space frame (Rangka 

Ruang) untuk memberikan bentang lebar pada auditorium. Bentang lebar 

ini membarikan ruang untuk kapasitas 500 orang secara maksimal. 

 

     Gambar 6.2-15 Interior Auditoium PKM-ITERA 

 

6.2.5 Sistem Utilitas (Lampu) 

Sistem utilitas lampu bertujuan untuk menentukan kebutuhan lux ruangan 

sesuai dengan fungsi ruangan. Lux adalah jumlah partikel cahaya yang jatuh 

sampai ke area permukaan. Untuk melengkapi konsep bangunan yang ramah 

lingkungan, lampu yang digunakan adalah lampu LED (Light Emitting Diode) 

untuk menghemat penggunaan watt, serta memiliki rentan usia sekita 25 tahun 

pemakaian. Menurut SNI 2001 tentang kebutuhan lux setiap ruang memiliki lux 

yang berbeda sesuai kebutuhan dan fungsi ruang: 

• Toilet  : 250 Lux 

• Dapur  : 250 Lux 

• Ruang kerja : 350 Lux 

• Ruang komputer : 350 Lux 

• Ruang rapat : 300 Lux 

• Gudang arsip : 150 Lux 

• Ruang Seminar : 250 Lux 
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• Perpustakaan : 300 Lux 

• Kantin  : 200 Lux 

• Lobby & koridor : 100 Lux 

• Ruang makan : 250 Lux 

• Mushollah  : 200 Lux 

 

Gambar 6.2-16 Penempatan lampu dan Saklar Lantai 1 

 
Gambar 6.2-17 Penempatan lampu dan Saklar Lantai 2 
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Gambar 6.2-18 Penempatan lampu dan Saklar Lantai 3 

  


