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BAB VI  

HASIL PERANCANGAN 

 

 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 
 

 
Gambar 6. 1 Rencana Tapak 

 

Akses menuju gedung terdiri dari dua yaitu jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki. 

Jalur pejalan kaki bersebelahan dengan jalur kendaraan yang dibuat dengan 

trotoar yang dapat diakses dari arah selatan bangunan dan bundaran utama menuju 

bangunan. Konsep sirkulasi pada tapak yaitu one way atau searah untuk 

memudahkan jalur sirkulasi pada tapak dan mengurangi ketidak beraturan  

kendaraan maupun pejalan kaki. Jalur masuk kendaraan dari arah selatan 

bangunan dan keluar dari bagian barat.  

 

Area parkir dibagi menjadi 2 bagian yaitu area parkir bagi karyawan Gedung 

Rektorat dan area parkir untuk tamu guna mempermudah jalur sirkulasi pada 

tapak dan meningkatakan keamanan pada bangunan.  

 

 

 

 

 



 

 

33 
 

6.2  Rencana Bangunan 

 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 6. 2 Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan Gedung Rektorat ini memiliki konsep dasar dari 2 Persegi 

panjang yang saling menyilang yang ditarik melalui garis eksis matahari dan arah 

angin. Hal ini untuk merespon keadaan iklim di tapak dan massa bangunan 

menyesuiakan bentuk terhadap pergerakan udara dan angin. Bagian persegi 

panjang yang mengikuti garis eksis angin dibuat lebih rendah untuk memasukkan 

angina kedalam bangunan sedangkan pada bagian yang mengikuti garis eksis 

matahari, bagian tengah di buat innercourt yang berfungsi memasukkan cahaya 

matahari kedalam bagian tengah bangunan. Innercourt juga menjadi ruang transisi 

yang mengalihkan ruang ke ruang lain. Rooftop garden pada dua sisi bangunan 

memiliki peran untuk menyaring udara panas yang masuk kedalam bangunan 

sehingga terasa lebih sejuk.  
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Gambar 6. 3 Innercourt  

6.2.2  Rancangan Ruang 

Pada Gedung Rektorat ini dibedakan menjadi area publik, semi publik, dan privat. 

Area yang bersifat publik berupa lobby dan ruang tamu yang bisa diakses oleh 

tamu. Untuk area semi publik berupa musollah, toilet dan ruang seminar 

sedangkan area privat merupakan area kerja staff dan pimpinan kantor.  

 

Gambar 6. 4 Suasana Lobi Gedung Rektorat 

 

Pada lantai 1 terdapat lobi sebagai area publik yang menunjang aktivitas dan 

pergerakan dalam gedung. Lobi dibuat berhubungan langsung dengan innercourt  

dan semi terbuka yang dapat menunjang aktivitas publik dalam gedung. 
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Bersebelahan dengan ruag tamu bagi pengunjung Gedung Rektorat dan ruang 

pelayanan mahasiswa dan alumni. Pada area belakang terdapat ruang kerja kepala 

bagian humas dan umum serta kafeteria yang langsung berhadapan dengan taman 

innercourt yang berada pada pusat bangunan.  

 

Gambar 6. 5 Denah Lantai 1 

Pada lantai 2, terdapat ruang rektor dan wakil rektor yang bersebelahan dengan 

ruang rapat besar. Lantai 2 juga diisi dengan ruangan kepala biro, kepala bagian, 

kepala UPT, dan kepala LPPM yan delengkapi oleh ruang rapat kepala.  
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Gambar 6. 6 Denah Lantai 2 

Pada Lantai 2 terdapat ruang seminar dengan kapasitas 300 orang bersifat semi 

publik yang akan menujang kegiatan pertemuan skala besar pada Gedung 

Rektorat. Adanya pemisahan akses antara rektor dengan ruang seminar untuk 

meningkatkan keamanan dan privasi rektor. Selain itu, terdapat juga area kerja 

berupa senat, guru besar, dan kepala jurusan selaku orang yang ikut serta dalam 

pengelolaan kampus.  

 
Gambar 6. 7 Denah Lantai 3 
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Pada lantai 4 terdapat ruang kerja dekan dan pembantu dekan, multimedia, satuan 

pengawan internal dan TIK yang dilengkapi oleh ruang rapat. 

 

Gambar 6. 8 Denah Lantai 4 

6.2.3 Rancangan Fasad 

Gedung Rektorat ini menggunakan bukaan kaca yang lebar terutama pada bagian 

timur bangunan. Pada bagian barat yang mendapat intensitas cahaya yang lebih 

tinggi dari permukaan bangunan yang lainnya pemakaian kaca dikurangi dan 

diganti dengan dinding tembok untuk meredam panas yang masuk kedalam 

bangunan. Pada area barat ada bagian yang harus menggunakan bukaan kaca 

karena terdapat ruangan yang cukup luas sehingga dibutuhkan sinar matahari yang 

cukup. Maka untuk solusi desain digunakan secondary skin berupa aluminium 

composite panel. 
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Gambar 6. 9 Pemakaian Secondary Skin Pada Fasad 

 

 
Gambar 6. 10 Detail fasad secondary skin 
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Gambar 6. 11 Proyeksi Bayangan Secondary skin Pada Bagian  Tenggara 

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Sistem struktur yang digunakan pada Gedung Rektorat ini adalah struktur dan 

kolom beton. jarak antara kolom yaitu 8 m, 4 m dan 6.85 m. Besar dimensi kolom 

bulat yang digunakan adalah berdiameter 50 cm dengan balok induk berukuran 60 

x 30 cm dan balok anak 50 x 25 cm. Plat lantai beton dengan ketebalan 15 cm.  

 

Gambar 6. 12 Sistem Struktur Konstrusi Rektorat 

Konstruksi atap mempertimbangkan keadaan iklim tropis  yang memiliki curah 

hujan yang tinggi maka digunakan atap pelana  dengan menggunakan struktur 

baja ringan.  Struktur atap pelana pada gedung ini memiliki kemiringan 18 derajat.  
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Gambar 6. 13 Sistem Struktur Atap  

6.2.5 Sistem Utilitas 

Sistem utilitas pada bangunan meliputi kebutuhan air bersih serta pembuangan 

limabah. Air besih bersumber dari PDAM dan diirkan ke toilet. Berikut alur 

sistem utilitas air bersih  dan air kotor dan talang air. 

a) Sistem air bersih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 14 Sistem Utilitas Air Bersih 

b) Sistem air kotor 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 15 Sistem Utilitas Air Kotor 
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c) Sistem talang air  

                        

Gambar 6. 16 Sistem Talang Air 

Pada sisi kanan dan depan bangunan terdapat talang air yang berfungsi 

menyalurkan air hujan dari atap bangunan. Air hujan dari talang tegak diteruskan 

ke pipa saluran pembuangan air kotor menuju selokan. Ukuran pipa talang  tegak 

adalah diameter 15 cm dengan jarak antar pipa 5 m.  

6.2.6 Luas Bangunan 

Tabel 6. 1 Luas Bangunan 

No Area Luas m2 

1 Luas Lahan  13.270 

2 Luas Lantai 1 2.147 

3 Luas Lantai 2 2.147 

4 Luas Lantai 3 2.147 

5 Luas Lantai 4 1.331 

  Total Luas bangunan 7.772 

6 Luas Parkir Staff 890 

7 Luas Parkir Tamu 1.070 

Pipa tegak 

Saluran air 


