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BAB 2 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pengertian Proyek 

Perancangan Pusat Riset dan Inovasi ITERA merupakan sebuah perancangan 

bangunan yang diharapkan dapat menajadi sebuah ikon teknologi, penelitian 

dan inovasi di lingkup ITERA. Selain itu juga bangunan ini memiliki fungsi 

penunjang lainnya diantaranya sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa dan 

pengembangan inovasi keilmuan, co-working space area, area eksebisi. 

Pembangunan Pusat Riset dan Inovasi ITERA memiliki 14 bidang keilmuan 

dan dibangun dalam 5 lantai bangunan. Bangunan ini diharapkan 

merepresentasikan dari bidang keilmuan di ITERA.  

 

Selain dari 14 fungsi tersebut PURINO yang dibangun memiliki fungsi lain 

seperti kebutuhan laboratorium life science dan laboratorium high performance 

computing (HPC), co-working space yang dapat digunakan oleh umum serta 

area start-up sebagai fasilitas penyedia bagi pengembang baik dari mahasiswa, 

akademika ataupun masyarakat umum. 

 

2.2 Studi Preseden 

Adapun preseden bangunan sejenis yang dapat dipelajari sebagai acuan dalam 

proses perancangan, diantaranya: 

1. Universitas Chicago - Pusat Riset Fisika / Perkins Eastman 

Bangunan Pusat Riset Fisika di Universitas Chicago berfusngsi sebagai 

tempat riset dan eksperimental bidang keilmuan fisika. Pusat riset ini adalah 

sebagai representasi bangunan yang berkelanjutan dimana bangunan ini 
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adalah bangunan lama yang direnovasi dan struktur masih tetap 

dipertahankan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. 

 

Gambar 2. 1 Universitas Chicago: Pusat Riset Fisika 

Sumber: Archdaily.com 

 

Membuat bukaan yang besar dimaksudkan agar dapat mengurangi 

penggunaan cahaya berlebihan dan bangunan terkesan lebih hidup dan luas. 

   

Gambar 2. 2 Universitas Chicago: Pusat Riset Fisika 

Sumber: Archdaily.com 

 

Adapun sirkulasi yang yang dibuat dengan lebar yang tidak belebihan dan 

efisien agar memungkinkan pengurangan penggunaan cahaya yang 

berlebihan dan cahaya alami dapat teknoeksi di tiap bagian bangunan. Untuk 

fungsi bangunan ini terdapat laboratorium di lantai 1 dan 2 bangunan 

memiliki besaran 20meter x 20 meter, terdapat 2 ruangan lab di tiap lantai 
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dan memiliki ruang sterilisasi yang menghubungkan 2 laboratorium tersebut 

agar dapat menghemat ruang dan luasan pada massa. 

 

Gambar 2. 3 Denah Universitas Chicago: Pusat Riset Fisika 

Sumber: Archdaily.com 

 

 

2. Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan - Universitas Tarragona / Spanyol 

Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan Universitas Tarragona didedikasikan 

untuk penelitian keilmuan kimia, bangunan ini dibentuk oleh dua massa 

bangunan yang dapat menampung semua aktifitas dalam program penelitian 

kimia. Tata ruang yang baik memungkinkan terciptanya efisiensia sikulasi 

dan ruang tiap unit kerja. 
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Gambar 2. 4 Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan 

Sumber: Archdaily.com 

 

Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan Universitas Tarragona 

menggunanakan fasad interian denga fiber cement yang dikombianasikan 

dengan ventilasi metal perforated berlubang yang bertujuan untuk 

mereduksi panas yang masuk berlebihan ke tiap ruang. Pengguanaan 

teknologi brise- yang terbuat dari kaca yang direfeksikan ke bagian 

kisi beton memungkinkan dapat mengontrol cahaya matahari yang masuk 

ke laboratorium dan mengurangi kebutahan ac. 

 

Gambar 2. 5 Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan 

Sumber: Archdaily.com 

 

Penggunaan innercourt yang dapat menambah pencahayaan alami pada 

bangunan dapat mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Selain itu 
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innercourt dapat menghidupkan bangunan dan memberi pengalaman 

bangunan yang luas dan nyaman. 

 

Gambar 2. 6  Denah Pusat Penelitian Kimia Berkelanjutan  

Sumber: Archdaily.com 

 

Kesimpulan dari kedua preseden yang telah dijabarkan ialah pemanfaatan 

sumber daya alami dan pemakaian efesiensi terhadap energi, selain itu 

pengguanaan teknologi dengan penerapan arsitektur berkelanjutan dapat 

menyelesaikan masalah penggunaan energi yang berlebihan. 
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3. Pusat Riset ICTA-ICP  Enviromental Scieces and Palaeontology / 

Cerdanyola, Spanyol 

 

 

Gambar 2. 7 Pusat Riset ICTA-ICP 
Sumber: Arcdaily.com 

 

Pusat Riset ICTA-ICP lebih menganalisis dari layout dan sirkulasi 

bangunan serta pemanfaatan cahaya alami pada bangunan pusat riset ini, 

untuk massa bangunan dibuat dengan bentuk persegi empat dimana ini 

merupakan layout yang umum dan tidak terlalu mengambil resiko, untuk 

layoutnya pada area masuk bangunan disambut oleh aula yang 

menggunakan pencahayaan alami berupa skylight.  

Gambar 2. 8 Interior Pusat Riset ICTA-ICP 
Sumber: Arcdaily.com 
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Gambar 2. 9 Denah Pusat Riset ICTA-ICP 

Sumber: Arcdaily.com 

 

Bangunan ini sendiri memiliki area sekitar ± 8000 m² dengan luas 1600 m² 

(40 m x 40 m) tiap lantai. Walaupun bangunan ini dibuat gemuk, terdapat 

banyak bukaan berupa skylight yang dimana berfungsi agar pada bangunan 

tengah tetap mendapakan cahaya alami. Di lantai 1 dan 2 terdapat aula, bar, 

ruang kelas, ruang pertemuan, ruang rapat dan area administrasi, Sedangkan 

lantai 3-4 merupakan area kantor dan laboratorium. Untuk lantai 5 

merupakan area kebun hidroponik yang berguna untuk keperluan studi dan 

riset. 

 

Gambar 2. 10 Potongan Pusat Riset ICTA-ICP 

Sumber: Arcdaily.com 
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Untuk konektivitas tiap ruang dirancang dengan baik dengan sebagai contoh 

tiap ruang pertemuan yang terhubung dengan ruang rapat, serta ruang 

administrasi dekat dengan aula dan ruang kelas diletakan dilantai pertama 

karna ruang kelas lebih bersifat umum dan lebih banyak pengguna yang 

dapat mengaksesnya. Di tengah bangunan terdapat 4 teras yang menjadi area 

relaksasi dari pengguna dan peneliti.selain itu terdapat basement yang 

memanfaatkan dimanfaatkan sebagai area parkir dan gudang. Untuk ruang 

ruang kerja sendiri menggunakan dinding dengan material kayu.  

 

4. Pusat Sistem Biologi Dresden - Jerman 

 

Gambar 2. 11 Pusat Sistem Biologi Dresden 

 

Pusat Sistem Biologi Dreden yang berada di Jerman merupakan salah satu 

bangunan laboratorium yang berfokus pada bidang biologi, di dalam 

laboratorium ini menyatukan beberapa ahli dari ilmuwan fisikawan, biologi 

dan ahli komputer. Pada bangunan ini terdapat laboratorium berupa fungsi 

dalam keahliah biologi kuantatif, biofisika, analisis gambar dan komputasi 

kinerja tinggi. Untuk layout-nya sendiri bangunan ini lebih menekankan 

interaksi antara peneliti dan tiap ruang untuk eksperiment ilmiah, terdapat 

juga ruang lab komputasi yabg disediakan untuk memenuhi kebutuhan ahli 

komputer. Untuk di sepanjang koridor terdapat ruang  ruang sebagai ruang 

kerja dan lab yang terang dan tenang tempat pekerjaan penelitian dapat 

diselesaikan. 
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Gambar 2. 12 Layout Pusat Sistem Biologi Dresden 

 

2.2.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari 4 analisis preseden ini hampir tiap ruang dan layout 

memiliki ciri yang sama mulai dari penggunaan pencahayaan alami serta 

layout pada bangunan. Yang membedakan dari ketiga preseden tersebut 

ialah fungsi tiap ruang untuk memenuhi kebutuhan Pusat Riset yang ada. 

Untuk layout tiap ruang memiliki kriteria yang berbeda-beda mulai dari 

luas hingga kebutuhan ruang. Untuk bagian pokok tiap laboran berupa 

memiliki ruang besar untuk laboratorium dan berupa ruang sterilisasi di 

laboratorium. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Analisis Preseden 

No 
Analisis 
Preseden 

Universitas Chicago - 
Pusat Riset Fisika / 
Perkins Eastman 

Pusat Penelitian 
Kimia 
Berkelanjutan - 
Universitas 
Tarragona / Spanyol 

Pusat Riset ICTA-ICP  
Enviromental Scieces 
and Palaeontology / 
Cerdanyola, Spanyol 

1 Lokasi Chicago, Amerika Serikat Tarragona, Spanyol Cerdanyola, Spanyol 

2 Luas Bangunan 64000 m 5700 m 8000 m 

3 Jumlah Lantai 4 lantai 1 Basement 3 Lantai 5 lantai 2 Basement 

4 Program Ruang 

R. Administrasi, Toilet, R. 
Peralatan, Dapur, Lounge, 
Laboratorium. R. Staff, R. 
Penelitian, R. ME, Node, 
R. Penyimpangan, R. 
Konfrensi / Seminar, 
Cafetaria, Lobby, Area 
Komunal 

R. Administrasiont, 
Toilet, R. Peralatan, 
Dapur, Lounge, 
Laboratorium. R. 
Staff dan R. 
Penelitian 

Aula, bar, ruang kelas, 
ruang pertemuan, ruang 
rapat, area administrasi,  
area kantor dan 
laboratorium, Toilet, dan 
R. Penyimpanann 

  
 

2.2.2 Analisis Standar Terkait 

Adapun standar yang menjadi rujukan dalam pendesainan layout ruang 

Pusat Riset dan Inovasi ITERA antara lain ialah: 

1. Research Laboratory Standar Guide  

Untuk standar ini mengambil beberapa aspek berupa kebutuhan dan 

layout ruang pada laboratorium life science seperti. 

a. Lab. Double Modul 

 

Gambar 2. 13 Lab. Double Module 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 
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Pada bagian ini dapat diambil berupa layout ukuran 54 m² dan 

beberapa kebutuhan furniture antara lain meja perlengkapan, 

casework modul, fume hood dan lainnya. 

b. Ruang Penyortir 

 

Gambar 2. 14 Ruang Penyortir 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 

 

Untuk ruang penyortir terdapat beberapa kebutuhan berupa 

komputer, printer, sink, Kulkas, dan lainnya. 

c. Ruang Resonansi Magnetic 

 

Gambar 2. 15 Ruang Magnetic Resonance 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 
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Untuk ruangan ini terdapat berupa console control, worktable, 

concrate pad, dan lainnya. Untuk besarannya sendiri ±42 m². 

d. Ruang Mikroskop 

 

Gambar 2. 16 Ruang Microskop 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 

 

Ruang Mikroskop hanya sebesar ±14 m². dan dilengkapi berupa Meja 

Vibrasi dan Mikroskop, Komputer dan Kursi Operator. 

e. Ruang Sterilisasi dan Pencucian 

 

Gambar 2. 17 Ruang Sterilisasi dan Pencucian 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 

 

Ruang Sterilisasi dan pencucian cukup komplek mulai dari washing 

machine, sterilsasi machine, drying machine dan lainnya. 
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f. Ruang Tissue Culture 

Ruang Tissue Culture ialah ruang yang berfungsi sebagai area 

pengisolasian suatu zat atau bahan. Ruang ini biasanya bersisi layout 

berupa incubator, flow hood, dan lainnya.  

 

Gambar 2. 18 Ruang Sterilisasi dan Pencucian 

Sumber: Research Laboraory Standar Guide 

 

g. Ruang Penyimpanan Acid 

Ruang Penyimpanan Acid berfungsi untuk menyimpan berbagai 

bahan kimia yang ada. Ruang ini hanya dilemngkapin lemari dengan 

standar prosedur. Untuk ukurannya sendiri tidak terlalu besar hanya 

sampai ±9 m². 

 

Gambar 2. 19  Ruang Penyimpanan Acid 
Sumber: Research Laboraory Standar Guide  


