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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

 

Gambar 1 hasil rancangan tapak 

 

Desain tapak dan gubahan bangunan terbentuk merupakan respon dari lokasi 

dan bentuk tapak. Dimilikinya sisi bangunan yang menghadap atau bersisian 

dengan jalan yang cukup sering dilalui terlebih pada Jalan Pangeransuhaimi 

juga dimanfaatkan untuk perbedaan sirkulasi dari bangunan yang memiliki 

lebih dari satu fungsi yang sangat cukup memperhatikan perbedaan 

sirkulasinya. Entrance terdiri dari dua yaitu dari Jalan Pangeransuhaimi dan 

Jalan Airan Raya, sisi tapak yang menghadap langsung ke Jalan 

Pangeransuhaimi dijadikan wajah bangunan dari mall atau bagian utama 

komersial. Sedangkan sisi tapak yang menghadap langsung Jalan Airan Raya 

difungsikan sebagai wajah atau sirkulasi untuk penghuni unit Student 
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Housing. Bagian yang tercipta di area tengah dimanfaatkan sebagai ruang 

terbuka hijau kota yang aktif. Posisi bangunan yang berada di ‘belakang’ 

dapat menjadi jalan memotong bagi pejalan kaki. 

 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Terbatasnya lahan dan bentuk lahan menyebabkan bentuk bangunan 

mengikuti bentuk dari lahan agar mengurangi terciptanya ruang-

ruang negatif. Dengan memaksimalkan lahan dengan bentuknya yang 

unik, jika dirancang dengan maksimal akan didapat ruang yang dapat 

digunakan sebagai ruang yang positif. 

6.2.2 Rancangan Interior dan Sirkulasi 

Rancangan interior pada bangunan student housing ialah ingin 

menciptakan kesan berada ‘di rumah’ dengan menggunakan warna-

warna warm. Dinding yang hanya di plester dengan alus dapat 

menciptakan kesan hangat dan sejuk. 

 

            

              

Gambar 2 hasil rancangan interior 
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Gambar 3 hasil rancangan sirkulasi bagian penghuni student housing 

 

        

Gambar 4 hasil sirkulasi pedestarian didalam tapak 

 

 

Gambar 5 hasil rancangan sirkulasi pada bagian komersial 

 

Gambar 6 hasil rancangan sirkulasi didalam bangunan 
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6.2.3 Rancangan Fasad 

 

 

Gambar 7 hasil rancangan fasad 

Fasad bangunan student housing dirancang dengan sebagaimana 

mestinya bangunan student housing yaitu dengan jendela. Hal 

tersebut dikarenakan setiap kamar harus dapat dimasuki cahaya 

matahari. Terlebih letak geografi daerah yang beriklim tropis, maka 

perancang membuat fasad di setiap unit diberi/didesain dengan 

jendela lebar untuk memanfaatkan penghawaan alami dan 

pencahayaan yang alami. Namun tentu saja harus ada yang 

mengontrol laju penghawaan dan pencahayaan tersebut, maka 

perancang memberikan tanaman gantung dan tanaman pendek di 

setiap ujung balkon kamar. Diberi tanaman gantung tersebut dapat 

‘menyaring’ panas dari radiasi matahari dan memperkecil angin yang 

masuk. Bagian balkon yang tertutup dimaksudkan untuk menutupi 

alat AC yang diletakan di area tersebut.  

6.2.4 Konsep struktur 

Struktur yang digunakan adalah struktur kolom dan balok dengan 

konfigurasi grid yang sama menyesuaikan dengan ukuran modul 

basement yang menjadi pertimbangan utama. 
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6.2.5 Konsep Utilitas 

Bangunan ini direncanakan menggunakan dua tipe AC, yaitu AC Split 

dikarenakan penggunaannya cukup efektif dalam penghawaan pada 

masing-masing unit kamar dan diletakkan di balkon yang sudah 

disediakan. Penggunaan AC central VRV dikarenakan ramah 

lingkungan dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan bangunan 

komersial dan diletakkan di atas bangunan komersial agar tidak 

mengganggu visual bangunan. Pada beberapa bagian atau ruang 

(penghubung dan koridor) penghawaan didapatkan secara alami. 

Selain itu dikarenakan fungsi utama yaitu tempat tinggal sementara 

maka akan difasilitasi sprinkler dan hydrant untuk mengatasi bahaya 

kebakaran. 

      

Gambar 8 hydrant pillar dan hydrant box 

 

Gambar 9 sprinkle kebakaran 
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Gambar 10 AC Split dan AC central VRV 

 

Selain itu bangunan ini juga difasilitasi dengan tangga darurat untuk 

evakuasi penghuni bila terjadi kebakaran maupun kencana alam. 

Untuk bangunan ini disediakan juga shaft ME, shaft sampah dan shaft 

plumbing (baik air kotor, air bersih maupun air recycle) pada setiap 

unit kamar maupun bagian komersial dan penunjang. Untuk air bersih 

diletakkan di bagian timur (depan komersial). Air bersih 

peletakannya dibagi secara groundtank dan rooftank sedangkan 

untuk air kotor diletakkan dibagian sirkulasi servis. 

 

6.2.6  Luas bangunan 

Table 1 luas bangunan 

Perhitungan Luas Persentase 

Total luas lahan 10.335 m2 - 

Luas lantai dasar 

bangunan 
5251,2 m2 

50,8%  

(< KDB Maksimal) 

Luas total bangunan 19.655,25 m2 
79,2% 

(< KDB Maksimal) 

Luas basement 

Hunian: 

3.668,65 m2 

74 Slot parkir mobil 

(> jumlah kebutuhan 50) 

118 Slot parkir motor 

Komersial: 

3.668,65 m2 

69 Slot parkir mobil 

(< kebutuhan) 

121 Slot parkir motor 

 


