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BAB VI 

 HASIL PERANCANGAN 

6.1   Penjelasan Rancangan Tapak      

     

Gambar 22. Rancangan Tapak 

Konsep dari rancangan rencana tapak berdasarkan isu-isu respon lingkungan. Lingkungan 

sekitar merupakan lingkungan padat penduduk yang memungkinkan bangunan memiliki konsep 

bangunan arsitektur terbuka yang mampu menciptakan permeabilitas, serta dapat menciptakan 

sirkulasi kendaraan yang transparan saling berhubungan, dan orientasi arsitektur yang lebih 

umum. Akses sirkulasi masuk dan keluar dari kendaraan penghuni dan pengunjung memiliki 

akses jalan bersama untuk menuju basement yang hanya dipisahkan oleh letak area parkir nya 

saja, untuk basement 1 di letakkan khusus parkir pengujung pusat perbelanjaan sedangkan 

basement 2 diperuntukkan untuk akses parkir kendaraan penghuni apartemen. Batas lahan 

didesain dengan pagar hidup atau pepohonan di sekitar area samping bangunan. Pagar hidup 

ini memungkinkan bangunan Mixed-Use Building berinteraksi dan menyatu dengan bangunan 

sekitarnya dan lingkungan sekitarnya, namun tetap memiliki batas tanah yang kokoh. Pagar 

hidup semacam ini juga mengurangi perbedaan sosial antar bangunan di sekitar tapak karena 

terdapatnya akses jalan setapak di sisi bagian kanan dan kiri lahan untuk warga sekitar dapat 

mengakses ke area bangunan.  

Kondisi pada site nampak zona ruang-ruang terbuka aktif yang diharapkan bisa sebagai ruang 

terbuka perkotaan. Ruang terbuka perkotaan yang cukup besar saat ini menjadi sangat penting. 

Hal ini dikarenakan tingkat pencemaran serta kepadatan kota Bandar Lampung.  

Koridor di bagian depan bangunan berfungsi sebagai penghubung antara jalan raya dan muka 

bangunan, material yang digunakan pada desain koridor ialah dengan penutup atap kayu serta 

ditambah dengan kaca buram yang berada di bagian tengahnya serta dapat menciptakan suatu 
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refleksi cahaya dari celah-celah kaca tersebut ke lantai koridor dan pada jam tertentu akan 

menghasilkan bayangan dengan nilai estetika tersendiri. Pada malam hari koridor memiliki 

nuansa yang menjadikan nya memiliki nilai tambah, menjadikan koridor lebih istimewa dari 

koridor pejalan kaki biasa. Koridor ini juga bisa menjadi unik di malam hari, ketika pencahayaan 

diterapkan pada celah-celah kayu di langit-langit koridor. 

            

Koridor diapit oleh taman-taman yang dilengkapi penerangan lampu untuk malam hari serta 

adanya pepohonan yang berada di bagian samping kanan dan kiri nya membuat para pejalan 

kaki yang melintasi koridor akan merasakan kenyaman serta keteduhan dari panas dan hujan 

ketika melintasi koridor ini. 

6.1.1 Perletakan.dan orientasi massa bangunan 

 

Orientasi pada Mixed-Use Building ini menghadap langsung ke arah Jalan Raden Intan dan 

pada sisi – sisi bangunannya menghadap ke permukiman area warga sekitar karena terdapat 

akses jalan di bagian kanan dan kiri tapak. Orientasi massa bangunan langsung menghadap ke 

Jalan Raden Intan dikarenakan dapat lebih terekspos dari bagian jalan utama, serta komersial 

Gambar 23. Koridor dengan kanopi 

 

Gambar 24. Orientasi site 
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pada bangunan dapat langsung diakses pengunjung bangunan. Sehingga peran bangunan 

sebagai bangunan bisnis atau komersial sangat tepat. Orientasi bangunan menghadap ke 

pemukiman warga agar kesenjangan sosial dari bangunan dapat berkurang karena bangunan 

Mixed-Use Building yang berinteraksi langsung dengan bangunan yang ada di sekitar tapak. 

6.1.2 Sirkulasi manusia dan kendaraan 

 

Sirkulasi yang telah di rancang dapat dilihat pada gambar di atas, Anda dapat melihat bahwa 

adanya ruang yang dipisahkan. Terciptanya pemisahan ruang antara ruang publik dan ruang 

yang dapat diakses oleh penghuni. Dalam gambar. Hal ini untuk memudahkan penghuni 

memasuki ruang komersial yang berupa supermarket, Co-Working Space, area makan dan area 

kolam renang pribadi yang merupakan fasilitas penunjang kebutuhan penghuni apartemen. 

Pada area yang terlihat di gambar juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa bangunan 

tersebut memiliki konsep pemisahan spasial seperti adanya jembatan, serta adanya innercourt 

dibagian tengah dari pusat perbelanjaan.  

            

Gambar 26. Innercourt pada Shoping Mall 

Untuk akses sirkulasi kendaraan pada bangunan kendaraan masuk melalui area bagian depan 

bangunan yang merupakan akses keluar dan masuk nya kendaraan untuk menuju ke dalam 

bangunan untuk mengakses area drop off dan parkir kendaraan yang diletakkan pada basement 

Gambar 25. Akses Sirkulasi 
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satu digunakan sebagai area parkir mobil dan motor pengunjung mall, sedangkan untuk 

basement dua hanya digunakan khusus bagi penghuni apartemen yang memiliki kartu akses 

untuk menaruh kendaraan nya di basement. Basement lantai dua tidak dapat diakses oleh 

pengunjung mall dikarenakan adanya kartu akses untuk menuju kedalam basement dua 

tersebut. Keamanan kendaraan pengunjung pada basement dilengkapi dengan adanya portal 

akses untuk mendapatkan tiket parkir agar terciptanya keamanan ketika memarkirkan 

kendaraannya. Akses sirkulasi loading dock yang tersedia berada dibagian belakang dari 

supermarket untuk memudahkan penurunan barang dari truck, akses sirkulasi keluar dan masuk 

nya truck untuk loading dock berbeda dengan kendaraan pribadi dimana untuk dapat 

mengakses ke area gedung harus melalui jalan kenari kemudian baru dapat masuk ke dalam area 

Mixed-Use Building.  

6.1.3 Ruang terbuka hijau 

Green open space atau ruang terbuka hijau digunakan sebagai ruang publik yang mengelilingi 

lahan yang dapat membuat terciptanya konektivitas antara manusia, dan menjadikan ruang-

ruang hijau sebagai ruang publik yang tercipta di pusat kota, sebagai oasis perkotaan. 

   

Amphitheater yang terdapat pada area belakang lahan dapat digunakan setiap saat untuk 

melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti pentas seni, berkumpul dan aktivitas lainnya 

yang dapat dilakukan di area tersebut, serta adanya beberapa taman yang dilengkapi dengan 

area untuk berkumpul dan duduk-duduk santai di sekitaran bangunan. 

 

 

 

 

Gambar 27. Amphitheather 
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6.2  Rancangan Bangunan 

Konsep rancangan bangunan yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bentukan dari 

bangunan Mixed-Use Building dibagi menjadi dua massa bangunan, yang dihubungkan satu 

sama lain  

 

 

 

 

 

 

 

Dinding pada koridor unit hunian apartemen menggunakan material dari bata yang disusun 

secara zigzag, bata-bata ini digunakan sebagai pembatas dari koridor apartemen karena bersifat 

tidak kaku dan mendapatkan nilai estetika yang baik dan sesuai dengan penerapan konsep green 

building dengan menggunakan material ramah lingkungan. 

  

Penggunaan material ini pada koridor apartemen tentu nya juga tatap ingin memberikan 

kesan privasi diarea huniannya, namun mereka juga bisa melihat pemandangan serta suasana 

area outdoor melalui celah-celah dari tata letak bata yang dipasang secara menyilang. Area 

koridor ini akan sangat indah jika adanya cahaya dari sinar matahari yang mampu menciptakan 

bayangan yang dihasilkan dari susunan bata-bata. Selain memiliki nilai estetika susunan dari 

bata-bata ini dapat berguna sebagai kanopi ketika hujan. Hal ini mungkin disebabkan dari 

susunan bata yang meminimalkan masuknya air hujan dan membasahi area koridor. Selain 

memiliki banyak fungsi dalam aplikasi desain, batu bata juga memiliki struktur yang sangat 

ringan. 

Gambar 28. Rancagan bentuk bangunan 

 

Gambar 29. Koridor Apartemen 
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Dinding pada area kolam renang menggunakan dinding ber materialkan dari roster yang 

membuat area kolam renang akan mendapatkan suatu aliran cahaya alami serta sirkulasi udara 

akan masuk melalui celah-celah roster tersebut dan ini merupakan suatu keunikan tersediri dari 

area kolam renang, serta dengan adanya skylight di bagian tengah kolam renang semakin 

membuat peggunaan cahaya alami sangat baik. 

Sedangkan untuk area Co-Working Space pada ruang kerja bersam akan mendapatkan 

penerangan dari cahaya alami yang dihasilkan dengan adanya void pada bagian ruang kerja 

bersama tersebut, membuat penerangan pada bagian ini terbilang sangat cukup dan dapat 

memberikan kenyamanan bari para pekerja dalam melaksanakan aktivitas bekerja. 

6.2.1  Bentuk bangunan 

Bentukan yang dihasilkan dari perancangan ini ialah memiliki penghubung yaitu jembatan 

dari baja. Bangunan memiliki bentuk persegi panjang serta terdapat nya bentuk segitiga dan 

terdapat void yang dijadikan sebagai skylight untuk penerangan alami pada bagian tengah yang 

dapat langsung mengarah ke lantai-lantai yang berada dibawah nya serta ke area kolam renang.    

                         

Penghubung bangunan di desain agar bangunan dapat terlihat dari luar area tapak karena 

bangunan yang berada pada tapak berada masuk ke dalam. Pada penghubung ini digunakan 

sebagai area Co-working Space dan penghubung antara area bermain anak dengan foodcourt.       

Gambar 30. Dinding area kolam renang 

 

Gambar 31. Bentuk bangunan Mixed Use 
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6.2.2 Tata letak dan bentuk ruang 

                           

Dapat dilihat dari tata ruang dan desain bentuk di atas bahwa pemisahan ruang telah 

tergambarkan. Pemisahan antara ruang publik dan ruang yang hanya dapat diakses oleh 

penghuni apartemen. 

 

Implementasi desain dari perancangan untuk dapat memudahkan penghuni memasuki ruang 

komersial tersebut berupa supermarket, food court, dan area kolam renang. Area yang di 

tunjukkan dalam gambar juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa bangunan tersebut 

memiliki konsep pemisahan spasial melalui penggunaan area transisi. Zona transisi 

mengadopsi bentuk halaman dalam yang merupakan hasil dari rongga-rongga (void) pada 

setiap massa bangunan serta memberikan konsep ruang semi terbuka (half open).  

Apartemen memiliki bentukan yang mengelilingi dengan beberapa penghubung berupa 

jembatan serta adanya taman-taman dibagian apartemen dan didukung juga dengan hadirnya 

jpgging track yang berada di bagian atas mall. Sistem koridor yang digunakan pada bangunan 

ini memiliki sistem koridor single loaded. Sistem koridor seperti ini dipilih agar mendapatkan 

pergantian sirkulasi alami yang sangat baik, hal ini mengingat indonesia sedang berada di 

massa pandemi covid-19 yang sangat membutuhkan pergantian sirkulasi udara yang baik dan 

ingin mendapatkan pencahayaan alami yang dapat masuk ke dalam bangunan. 

Gambar 33.Groundplan  

 

Gambar 32. Bentuk dan ruang Mixed use 
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Co-Working Space yang terdapat pada Mixed-Use Building terletak pada lantai dua 

bangunan pusat perbelanjaan. Pada Co-Working Space terdapat berbagai macam ruangan 

yang dapat disewa oleh para pekerja harian lepas yang bersifat perorangan atau kelompok 

yang ingin menggunakan ruangan tersebut. Terbagi menjadi ruang kerja individu yang bersifat 

bersama, ruang kerja individu bersifat tertutup, ruang kerja kelompok, ruang rapat besar dan 

kecil serta dilengkapi beragam fasilitas yang tersedia dia dalamnya seperti lounge area, café 

serta ruang print dan fax yang dapat digunakan bersama oleh para penyewa Co-Working 

Space. 

6.2.3 Rancangan fasad dan atap 

                  

Muka atau fasad pada bangunan berkesan sederhana, namun memiliki keunikan tersendiri. 

Keunikan ini dimaksudkan agar pengunjung atau orang yang melintas di sekitar lokasi bangunan 

dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Selain memberikan kesan unik, desain fasad 

bangunan ini bertujuan untuk memperkuat konsep dari bangunan itu sendiri. Ada beberapa 

pendekatan terhadap konsep green building, salah satunya adalah pendekatan desain tropis 

yang terlihat pada bangunan. Melalui penerapan material yang meningkatkan kesan alam, 

seperti penggunaan kisi-kisi kayu dan material komposit kayu, roster, batu bata, dinding dari 

beton ekspos, serta elemen hijau seperti tanaman rambat yang dapat digunakan pada 

bangunan. 

Atap pada bangunan ini menggunakan atap datar dimana di bagian atap nya terdapat 

rooftank, kepala lift serta digunakan untuk utilitas lainnya yang diletakkan dibagian atap. Atap 

dari mall digunakan sebagai rooftop garden untuk penghuni apartemen. 

6.2.4  Sistem struktur dan Konstruksi 

Bangunan ini menggunakan sistem struktur mall menggunakan grid dengan modul 

horizontal, dibagi menjadi kelompok aktivitas berdasarkan modul ruang unit apartemen dan 

Gambar 34. Fasad bangunan 
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toko ritel. Dalam pemilihan struktur grid ini didasarkan pada kenyamanan distribusi toko dan 

pusat perbelanjaan. Untuk struktur lantai gedung yang menggunakan plat beton ditopang oleh 

struktur balok utama dan balok anak. Pada apartemen, Struktur yang akan digunakan adalah 

modul horizontal dan vertical, dengan mempertimbangkan aktivitas yang akan ditampung, 

karakteristik tipe ruang, dan penataan furnitur yang memerlukan persyaratan tertentu. 

 

 

          

Pada Mixed-Use Building ini selain terdapat sistem struktur utama terdapat juga sistem 

struktur dilatasi, yaitu sistem yang disebabkan adanya hubungan atau pemisahan sesuatu 

dengan sistem struktur yang berbeda dalam bangunan tersebut. Hal ini dilakukan agar pada saat 

terjadi beban (gaya vertikal dan horizontal, seperti pergerakan muka tanah atau gempa bumi), 

bangunan tidak akan menimbulkan keretakan atau kerusakan pada sistem struktur bangunan 

tersebut. 

6.2.5 Sistem Utilitas 

Pada Mixed-Use Building ini selain adanya sistem struktur, terdapat juga faktor pendukung 

lainnya yaitu utilitas pada bangunan yang mendukung kelancaran dan operasional pada gedung 

dengan beberapa sistem seperti adanya, air bersih, air kotor, mekanikal, serta pembuangan 

sampah. 

Pada sistem air bersih, pengelola menyediakan air bersih yang sangat penting bagi para 

pengguna bangunan Mixed-Use Building untuk menunjang segala aktivitas yang memerlukan air 

bersih. Air bersih disuplai melalui PDAM dan sumur air (ground water tank), yang akan dialirkan 

ke tangki air (water tank) yang terletak di lantai 11 melalui pipa-pipa yang terletak pada shaft di 

dalam bangunan. Air pada water tank akan dialirkan ke unit hunian dan toilet yang ada di pusat 

perbelanjaan. 

Gambar 35. Sistem struktur pada bangunan 
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Pada sistem air kotor, pembuangan air kotor dan kotoran di dalam bangunan Mixed-Use 

Building disalurkan melalui pipa-pipa yang berada pada shaft di setiap unit lalu dialirkan menuju 

shaft utama. Air kotor akan ditampung di bak reservoir kemudian dialirkan ke STP (Sewage 

Treatment Plant), kemudian dialirkan menuju sumur resapan kemudian ke septic tank dan 

masuk pembuangan saluran kota. 

                         

Pada sistem pendingin udara (AC), penggunaan pendingin udara atau ac digunakan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan pengguna bangunan untuk kenyamanan yang cukup di dalam 

bangunan. Penggunaan pendingin udara yang digunakan adalah AC split dan AC sentral. AC 

split yang memiliki sistem yang sederhana, sangat cocok untuk unit hunian, sedangkan AC 

sentral akan digunakan khusus pada area pusat perbelanjaan dari lantai 1 hinggan lantai 3, dan 

didukung dengan adanya ruang AHU yang terletak di setiap lantai sebagai ruang kontrol AC.   

                      

Pada sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan sampah pada Mixed-Use Building 

memanfaatkan ruang sampah yang disediakan pada setiap lantai. Penghuni apartemen dapat 

membuang limbah bekas atau sampah yang habis digunakan melalui ruang-ruang yang telah 

Gambar 36. Utilitas air bersih 

 

Gambar 37. Utilitas air kotor 

Gambar 38. Sistem Ac 

Sumber: Google,2021 
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disediakan pada tiap lantainya. Sampah yang di buang akan terdistribusikan secara langsung 

melalui lubang-lubang tersebut yang langsung menuju ke dalam ruang sampah utama yang 

terletak di basement. 

    

Gambar diatas menunjukan cara kerja dari sistem pembuangan yang ada, penghuni dapat 

membuang sampah bekas nya melalui ruang – ruang sampah yang tersedia di tiap lantai nya. 

        

Gambar 40. Sistem Arus Listrik 

Sumber: Google,2021 

Pada sistem pendistribusian aliran listrik, sistem kelistrikan pada gedung dihasilkan dari dua 

sumber, yaitu dari PLN dan genset. Sumber energi listrik yang terdapat pada gedung, prioritas 

utamanya adalah menggunakan tegangan dari PLN sedangkan genset sebagai energi listrik 

cadangan yang dapat digunakan sewaktu adanya pemadam dari PLN. Aliran listrik berawal dari 

gardu PLN yang kemudian di turunkan menjadi 20KV, kemudian dialirkan menuju saluran 

distribusi tegangan menengah (SUTM), kemudian dialirkan di kubikel PLN kemudian diturunkan 

kembali melaui trafo step down menjadi tegangan rendah 380/220 v. kemudian disalurkan 

kembali ke panel utama gedung LVMDP, kemudian tegangan rendah di salurkan menuju panel 

SDP, kemudian dapat digunakan oleh pengguna gedung. 

Gambar 39. Sistem pembuangan sampah 

Sumber: Google,2021 
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6.3 Rekapitulasi data hasil rancangan. 

Pada saat medesain, ada persyaratan ruang atau bentuk pengembangan desain lainnya. Hal 

ini dapat menyebabkan perbedaan dalam perhitungan program ruang dan luas bangunan yang 

dirancang, dihasilkan rincian perhitungan luas dari rancangan bangunan tersebut, yaitu: 

Luas Lahan: 11.891 m2 

KDB: 60%: 7.134 m2 

KLB: 2,4: 28.538 m2 

KDH: 30%: 3.567 m2 

 

Tabel 12. Rekapitulasi hasil rancangan Mixed-Use Building 

No. Nama Area Jumlah Luas (m2) 

 Ruang Dalam   

1. Hunian (Apartemen)   

 Unit Tipe Studio 147 Unit 7.623 m2 

Unit Tipe 1 Bedroom 161 Unit 

2. Fasilitas Penunjang 

Apartemen 

 2.502 m2 

3. Mall  5.300 m2 

4. Fasilitas Penunjang Mall  345 m2 

5.  Co-Working Space  1.040 m2 

6. Fasilitas Utilitas Mixed-Use 

Building 

 1,954 m2 

7. Fasilitas Servis  164 m2 

8. Area Parkir Basement 340 Mobil 

296 Motor 

4.354 m2 

 Total        23.294 m2 

 

 

 

 

 

 


