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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 

 
Gambar 6. 1. Rencana Tapak 

 

Massa bangunan (4) diletakkan pada area timur tapak dan area parkir mobil 

(1) dan bus (2) berada pada bagian barat sedangkan area parkir motor (3) dan 

VIP serta pegawai (7) berada pada timur laut tapak. Rancangan ini dilengkapi 

dengan area terbuka hijau atau taman dan jalur pedestrian pada setiap sisi 

jalan untuk mempermudah pejalan kaki mengakses dan menggunakan 

fasilitas. 

 

 
Gambar 6. 2. Groundplan 

 

Hal yang diperhatikan dalam jalur sirkulasi tapak yaitu jalan masuk atau 

entrance dan jalan keluar atau exit. Jalur masuk kendaraan ke dalam tapak 
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memiliki 2 akses yaitu melalui jalur depan tapak yang berada pada Barat 

Daya tapak dan belakang tapak berada pada Utara tapak. Jalur keluar 

kendaraan memiliki 2 akses yaitu melalui jalur depan yang berada pada 

bagian Tenggara tapak dan jalur keluar belakang yang berada pada bagian 

Utara dan Timur Laut lahan. Jalur pengunjung kendaraan umum atau 

pedestrian berada pada bagian depan yang merupakan area pemberhentian 

bus yang berada pada Tenggara tapak yang dirancang khusus pengguna 

kendaraan umum. Sedangkan Kendaraan barang dapat masuk melalui sisi 

barat daya tapak maupun utara tapak kemudian akan keluar ke arah timur laut 

tapak. Sehingga rancangan ini tidak mengganggu secara berarti aktivitas jalur 

lalu lintas dan tidak menimbulkan kemacetan yang disebabkan oleh sirkulasi 

memutar lalu lintas. 

 

Pada area tapak terdapat banyak jenis vegetasi, namun vegetasi yang berada 

di atas lahan akan dihilangkan dan ditambah. Vegetasi dapat diletakkan pada 

sekeliling area tapak, area parkir dan area penghijauan lainnya yang dapat 

berfungsi sebagai penghijauan maupun mengurangi rambatan suara 

kendaraan pada area sekitar tapak. 

 

6.2  Rancangan Bangunan 

6.1.1  Bentuk Bangunan 

Dalam proyek bangunan gedung serbaguna ini, bentuk massa bangunan 

adalah persegi panjang. 

 

 
Gambar 6. 3. Desain Massa Bangunan 
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Berdasarkan  analisa  gubahan  massa,  gubahan massa persegi  panjang  

merupakan  bentuk  yang  paling optimal  serta bentuk ini dapat 

menyesuaikan  dengan  fungsi  gedung  serbaguna  itu  sendiri.  Dimana  

bentuk  persegi panjang ini mempermudah dalam mengatur sirkulasi di 

dalam ruangan dan juga mengatur penataan area atau ruang-ruang 

utama gedung serbaguna. 

 

6.2.2  Rancangan Interior, Sirkulasi 

 

 
Gambar 6. 4. Interior Hall Gedung Serbaguna 

 

Interior pada bangunan memiliki unsur monokrom yang memiliki jalur 

sirkulasi yang mengikuti zoning ruang pada bangunan. Seperti ruang 

konvensi utama yang memiliki desain interior sesuai dengan tema acara 

dan memiliki pembatas antar ruang atau variflex. Ruang konvensi 

utama yaitu setinggi 2 lantai atau 8m dibuat tertutup guna menjaga 

kualitas suara di dalam agar tidak keluar maupun suara luar masuk ke 

dalam ruangan.  

 



 

37 

 
Gambar 6. 5. Sliding Folding Hall 

 

Pada ruangan ini akan terdapat partisi sliding folding yang berfungsi 

sebagai pembatas ruangan – ruangan yang akan digunakan secara 

terpisah dalam waktu bersamaan. 

 

 
Gambar 6. 6. Interior Ruang Rapat 

 

Terdapat 3 jenis ruang rapat yang memiliki besaran dan kapasitas yang 

berbeda-beda. Ruangan ini memiliki unsur monokrom. Dan berada di 

lantai 2 sehingga ruang ini hanya dapat di akses oleh orang yang 

memiliki kegiatan di dalamnya. Ruang rapat ini menghadap langsung 

ke area luar. 
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Gambar 6. 7. Denah Lantai 1 

 

Sirkulasi dalam bangunan pada lantai 1 memiliki 2 jalur sirkulasi yaitu 

untuk VIP dan pegawai serta untuk pengunjung. Sirkulasi VIP berada 

pada bagian belakang bangunan yang memiliki akses langsung dari 

parkir VIP dan akses pengunjung serta pegawai berada pada bagian 

selatan dan barat bangunan. Sirkulasi untuk hall berada pada bagian 

selatan dan barat bangunan, namun untuk akses utama berada pada 

bagian selatan bangunan. Fasilitas yang berada pada lantai 1 terdapat 

cafe and snack, toko souvenir, medical room, media room dan 

musholla. 

 

 
Gambar 6. 8. Denah Lantai 2 
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Sirkulasi pada lantai 2 yaitu sirkulasi untuk pegawai dan pengunjung 

ruang sidang serta pengunjung hall jika terdapat tambahan tribun yang 

berada pada area selatan lantai 2 pada bangunan. Terdapat kantor, ruang 

kontrol dan ruang sidang. 

 

6.2.3  Rancangan Fasad 

 

 
Gambar 6. 9. Detail Fasad 

 

Fasad pada bangunan ini didominasi oleh warna monokrom yang 

memberikan kesan simple namun dapat menampilkan kesan elegan dan 

mewah pada saat yang bersamaan. Seperti bangunan perkuliahan 

ITERA yang memiliki fasad berdominasi monokrom, sehingga fasad 

bangunan ini cocok untuk dijadikan sebagai fasad gedung serbaguna 

ITERA. Fasad bangunan menggunakan material panel alumunium atau 

Alumunium Composite Panel (ACP). 

 

 
Gambar 6. 10. Rancangan Fasad 
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Fasad ini memiliki kemiringan tertentu sehingga akan membentuk 

menyerupai mahkota adat masyarakat Lampung yaitu Siger. Pada 

bagian Kiri bangunan terdapat pucuk berjumlah 9 dan pada bagian 

depan bangunan terdapat pucuk berjumlah 7. Perbedaan jumlah ini 

dikarenakan memiliki konsep semboyan masyarakat lampung, sehingga 

bangunan ini memiliki 2 unsur adat budaya dalam 1 bangunan. 

 

6.2.4  Sistem Struktur dan Konstruksi  

 

 

 
Gambar 6. 11. Potongan Bangunan 

 

Proyek gedung serbaguna merupakan bangunan 2 lantai dengan 

ketinggian per lantai setinggi 4 m. Struktur bangunan menggunakan 

pondasi tiang pancang, memiliki kolom berukuran 0,6 m x 0,6 m 

dengan bentang antar kolom sebesar 8m, memiliki balok induk 

berukuran 0.6 m x 0.3 m dan balok anak berukuran 0.5 m x 0.25 m. 

Konstruksi atap menggunakan struktur steel space frame truss barrel 

vaults atau atap rencana setengah lingkaran dengan penutup atap berupa 

UPVC. 

 

6.2.5  Sistem Utilitas 

Sistem utilitas pada bangunan ini terdiri dari rancangan utilitas 

plumbing pada toilet dan utilitas pemasangan jalur AC.  
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 Gambar 6. 12. Plumbing  
 

Kebutuhan air pada plumbing didapatkan dari PDAM dan Sumur 

Resapan yang disalurkan menuju ruang pompa dan disalurkan untuk 

disimpan ke ground tank, kemudian air tersebut disalurkan ke toilet 

atau lavatory. 

 

 
Gambar 6. 13. Denah Toilet Hall 

 

Bangunan ini memiliki ruang hall yang memiliki kapasitas 5.000 

pengunjung, pada setiap ruang hall dapat langsung mengakses toilet 

yang terletak pada pintu masuk hall serta pada ruangan lain juga dapat 

mengakses toilet yang berada dekat dengan ruangan tersebut. Sehingga 

bangunan memiliki fasilitas toilet yang dapat langsung di akses oleh 

pengguna hall, ruang rapat maupun ruang-ruang lainnya. 
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Gambar 6. 14. Alur AC Central 

 

Bangunan ini memiliki penghawaan alami dan buatam. Untuk 

penghawaan buatan telah dirancang penghawaan berupa AC sentral. 

AC central memiliki kelebihan yaitu tidak adanya suara bising yang 

disebabkan oleh AC, ruangan akan terlihat lebih rapih dikarenakan 

pemasangan sistem ac yang berada di atas plafon, serta udara pada ac 

didistribusikan secara merata ke seluruh ruangan.  

 

6.2.6  Luas Bangunan 

 Luas bangunan pada rancangan gedung serbaguna ini sebagai berikut: 

 

Tabel 6. 1. Luas Bangunan 

No. Perhitungan Luas (m²) 

1. Luas Lahan 49000 
2. KDB (30%) 14700 
3. KDH + Jalan (70%) 34.300 
4. KLB 27 % 
5. Luas Bangunan 13.600 
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BAB VII 

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

  

 

Selama mengerjakan proyek tugas akhir ini saya mendapatkan pengalaman yang 

baru dan belum pernah saya dapatkan dan ketahui sebelumnya yaitu merancang 

bangunan yang memiliki fungsi secara fleksibel dan multifungsi dimana pada satu 

ruangan dapat dibagi menjadi beberapa ruang. Pada awal perancangan, saya 

cukup kesulitan dalam menghadapi beberapa persoalan desain seperti pengolahan 

tapak karena lahan memiliki area berkontur serta isu terkait sirkulasi yang berada 

di dalam maupun luar bangunan.  

 

Dari awal perancangan hingga akhir perancangan, saya telah mengolah sirkulasi 

pada tapak dan memiliki perubahan sebanyak 3 kali dan memiliki perubahan 

dalam sirkulasi dan peletakkan ruang-ruang yang berada di dalam bangunan 

sebanyak 4 kali. Dikarenakan pada awal perancangan, saya memiliki kekurangan 

dalam pemahaman dan pengetahuan bagaimana mengolah sirkulasi di dalam 

tapak berkontur maupun di dalam bangunan, namun melalui bimbingan akhirnya 

saya menemukan sirkulasi yang baik di tapak maupun di dalam bangunan.  

 

Kesulitan lainnya yaitu dalam pemilihan konsep dalam mengolah konsep 

bangunan. Pada awal perancangan fasad bangunan memiliki kesan yang monoton 

dan tidak terlihat konsep serta ciri khusus yang terlihat pada fasad bangunan. 

Banyak pertimbangan dan arahan yang dibantu oleh dosen pembimbing dalam 

merancang rancangan ini, sehingga saya dapat memahami, menemukan solusi dan 

menyelesaikan proyek tugas akhir gedung serbaguna ini. 

  


