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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1    Penjelasan Rencana Tapak 

 

 

Gambar 6. 1 Rencana Tapak 

 

Hasil rancangan tapak dan peletakan massa bangunan memanfaatkan pedestrian 

yang berada disisi kiri tapak, hal ini dapat mempermudah pengunjung untuk 

mengakses bangunan. Dua massa bangunan terbentuk untuk menciptakan ruang 

yang dapat dimanfaatkan menjadi plaza.  Area depan yang berdekatan dengan 

jalan utama terdapat drop off untuk pengunjung. Sedangkan bagian belakang 

bangunan terdapat area service untuk loading barang. Untuk alur masuk pejalan 

kaki pada arah utara terdapat ramp di kedua massa bangunan, ramp ini diadakan 

untuk menghindari penumpukan dan memberikan akses yang mudah untuk 

mencapai area studio dan area pameran. Alur sirkulasi pejalan kaki 
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memanfaatkan keadaan kontur tanah yang bervariasi sehingga memberikan 

pengalaman yang unik kepada pengunjungnya.  

 

Jalur keluar dan masuk dan kendaraan dibedakan, hal ini dilakukan untuk 

mengurangi resiko kemacetan yang dapat ditumbulkan oleh penumpukan 

kendaraan. Area parkir motor dan mobil diletakan di area belakang bangunan, 

sehingga area muka bangunan diharapkan dapat didominasi oleh elemen 

arsitektur, lansekap, dan para pejalan kaki. Hal ini dilakukan untuk menciptakan 

area pedestrian yang lega, nyaman dan tidak ada lagi kendaraan yang dapat 

membuat polusi visual didepannya. 

 

6.2  Rancangan Bangunan 

 

6.2.1    Bentuk Bangunan 

 

 

Gambar 6. 2 View dari Pedestrian Eksisting 
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Gambar 6. 3 View dari Area Parkir 

 

Pusat kegiatan mahasiswa ini terdiri dari dua massa bangunan yang 

terhubung oleh sirkulasi luar bangunan (plaza). Bangunan ini berangkat 

dari bentuk persegi panjang sederhana yang lengkungkan dan disusun 

bertumpuk, pada bagian tumpukan tengah (lantai 2) massa digeser untuk 

menciptakan kantilever sekaligus memberikan kesan yang tidak kaku dan 

non-formal. Setiap sudut dari massa bangunan dibuat curve untuk 

menekankan kesan rekreatif dan non-formal dari bangunan ini. 

 

 

Gambar 6. 4 Isometri Peletakan Fungsi 
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6.2.2     Rancangan ruang & sirkulasi 

 

Massa bangunan pertama menanampung beberapa ruang seperti lobby, 

lounge, area studio, dan area mahasiswa. Pada massa bangunan pertama 

ini cenderung penggunanya didominasi oleh mahasiswa dikarenakan 

fasilitas untuk kegiatan pengembangan minat & bakat banyak terdapat 

dimassa bangunan pertama ini. Peletakan massa bangunan pertama yang 

dekat dengan jalan utama juga bertujuan untuk menghidupkan wajah 

kampus pada jam non-aktif perkuliahan. 

 

Massa bangunan kedua lebih cenderung didominasi oleh pengunjung 

dari luar, dikarenakan pada massa bangunan kedua ini terdapat area 

pameran, auditorium, foodcourt, dan cafetaria. Peletakan foodcourt , 

area sewa, dan cafetaria pada lantai dasar di maksudkan untuk 

memempermudah pengunjung untuk singgah, baik sebelum atau pun 

sesudah melakukan kegiatan pada gedung ini.  
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Gambar 6. 5 Pembagian Ruang Dalam 

 

Bangunan ini menggunakan sistem single loaded corridor pada sistem 

sirkulasinya, sirkulasi ini diarahkan pada area plaza yang berada ditengah 

tengah kedua bangunan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan interaksi 
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dari luar bangunan maupun dari dalam bangunan, sekaligus memberikan 

visibilitas yang menarik. 

 

 

Gambar 6. 6 View area Lounge 

 

Lantai pertama fokuskan untuk menjadi bangunan yang bersifat publik, 

dimana terdapat area sewa, lounge, plaza, co-working space, foodcourt, 

dan cafetaria. Diantara ruang publik tersebut terdapat plaza sebagai 

penghubung antara dua bangunan sekaligus menjadi pusat aktifitas pada 

area luar. 

 

 

Gambar 6. 7 View Area Plaza 
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6.2.3   Rancangan fasad 

 

 

Gambar 6. 8 Detail Fasad 
 

Fasad pada bangunan ini didominasi oleh penggunaan material concrete 

yang memberikan kesan kejujuran matedian dan kesederhanaan dari 

desain, selain itu pemilihan warna monokrom juga  membuat bangunan 

berinteraksi dengan netral terhadap elemen lansekap. Pengaplikasian 

ribbon window pada bangunan ini juga dapat memberikan efek 

pencahayaan yang alami di sepanjang sisi bangunan. Penggunaan frame 

sebagai penahan dinding non-struktur ini merupakan pengaplikasian 

konsep free facade, sehingga fasad dapat dibentuk lebih bebas tanpa 

perlu menahan beban struktur dan juga menghilangkan sifat kaku pada 

bangunan kampus.  
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Gambar 6. 9 Penggunaan Material 

 

6.2.4    Sistem Struktur & Konstruksi 

 

 

 

Gambar 6. 10 Detail Struktur & Konstruksi 
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Struktur pada gedung ini menggunakan kolom dan balok bertulang 

dengan susunan grid yang disesuaikan dengan bentukan massa 

bangunan, dan dilatasi pada setiap pertemuan dari orientasi bangunan 

yang berbeda. Konstruksi atap menggunakan Baja WF dikarenakan 

bangunan ini memiliki bentang yang cukup lebar. Talang air pada 

bangunan ini disembunyikan dibalik tembok dan menggunakan atap 

bitumen sebagai penutup atapnya. 

 

6.2.5    Sistem Utilitas 

 

Sistem plumbing pada bangunan ini menggunakan sistem water roof 

tank, dimana air dipompa menuju tanki air yang berada di atas dan 

kemudian air tersebut didistribusikan menuju setiap sumber air dengan 

memanfaatkan gaya gravitasi. Sistem penghawaan pada bangunan ini 

menggunakan sistem VRV (Variable Refrigerant Volume) yang dapat 

menghubungkan lebih dari satu indoor unit dengan jarak 50-100m. 

 

 

Gambar 6. 11 Sistem Plumbing 
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6.2.6    Perhitungan Luas 

 

  Table 6. 1 Perhitungan Luas 

Perhitungan Luas 

Total Luas Lahan 22.000 m2 

Luas lantai dasar Bangunan 1876 m2 

Luas total Bangunan 8226 m2 

Luas ruang luar (Plaza + Parkir) 3319 m2 

 

 


