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BAB VI  

HASIL PERANCANGAN 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 

6.1.1 Perletakan dan orientasi massa bangunan 

 

Gambar  25 Perletakan dan orientasi massa bangunan 

Pada konsep awal perancangan, perletakan dan orientasi massa bangunan 

direncanakan tepat berada di tengah, dengan sumbu bangunan menyesuaikan arah 

pandang mata manusia dari pintu masuk. Konsep ini tetap digunakan pada tahap 

perancangan dan menghasilkan dua buah massa bangunan yang berada di tengah 

dengan sisi terdepannya langsung menyambut di bagian pintu masuk seperti terlihat 

pada gambar. Konsep ini tetap digunakan karena pertimbangan tampak depan agar 

terlihat lebih simetris. Selain itu, bangunan yang menghadap tepat di arah pintu masuk 

menjadikan setiap pengunjung merasa disambut dan mudah menemukan inti dari 

kawasan tersebut. Orientasi massa bangunan ini juga menjadikan tampilan bangunan 

menjadi terlihat lebih besar karena sisi panjang bangunan akan ikut terlihat saat 

melihat dari pintu masuk. 
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6.1.2  Sirkulasi manusia dan kendaraan 

Sirkulasi pada tapak di bagi beberapa bagian sesuai dengan kemungkinan moda 

transportasi yang digunakan, yaitu : 

a. Sirkulasi untuk pejalan kaki/pengguna transportasi umum 

Pejalan kaki dapat menggunakan jalur pada bagian jogging track sebagai akses masuk 

ke tengah kawasan. Dengan penggunaan jalur tersebut diharapkan tujuan untuk 

menghidupkan kembali hutan kota terwujud dengan menambahkan aktivitas baru di 

tengah hutan kota. Selain jogging track, pejalan kaki juga dapat menggunakan jalur 

utama di bagian trotoar atau dapat juga menggunakan jalur servis. Pejalan kaki dapat 

mengakses seluruh bagian tapak dari pintu masuk hingga ke tengah / mengelilingi 

gedung. 

 

b. Sirkulasi kendaraan bermotor 

Kendaraan bermotor hanya dapat menggunakan jalur utama selebar ± 8 m sebagai 

akses masuk. Lebar jalan utama ini dirancang dengan mempertimbagkan kemudahan 

kendaraan untuk berputar dan kenyamanan kendaraan saat berpapasan. Pengguna 

kendaraan bermotor juga memiliki batas berhenti kendaraan yang ditandai dengan 

area parkir yang disediakan. Kendaraan bermotor selain kendaraan servis tidak dapat 

mengakses dengan bebas ke tengah lahan.  

 

c. Jalur sepeda 

Jalur sepeda, bmx, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan skate park, dapat 

menggunakan jalur sepeda yang bersebelahan dengan jogging track. Alur sirkulasi ini 

menjadikan sarana yang lebih aman dan jauh dari kendaraan bermotor untuk para 

remaja bersepeda dengan suasana yang asri. 

 

Di dalam lahan, sirkulasi yang tersedia dibentuk mengelilingi gedung, sehingga alur 

sirkulasi lebih mudah untuk diakses. Selain itu, sirkulasi yang mengelilingi gedung juga 

mengajak penggunanya untuk mengeksplor setiap ruang luar yang tersedia di sekitar 

gedung. 

 

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disediakan cukup besar agar sesuai dengan konsep 

kawasan hutan kota. RTH yang tersedia pada perancangan tapak tidak hanya berupa 

taman pasif, tapi juga tersedia beberapa taman aktif yang dapat digunakan bersamaan 
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dengan kegiatan luar lainyya. RTH banyak disediakan berdekatan dengan area 

lapangan, agar dapat meminimalisir panas dan cahaya berlebih, baik untuk pengguna 

lapangan maupun penonton. Tujuan dari perencanaan RTH tersebut agar tercipta 

kawasan yang lebih sejuk dan nyaman untuk digunakan beraktivitas. 

 

6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1  Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan yang dirancang merupakan respon dari transformasi tapak. Konsep 

yang digunakan tidak jauh dari rencana konsep awal, namun dengan beberapa 

pertimbangan seperti penerapan dari bentuk bangunan ke dalam denah ruang, sistem 

struktur bangunan, dan sirkulasi dalam gedung, sehingga didapat bangunan dengan 

bentuk yang lebih organik. Bangunan disusun dengan berhadapan dan dimiringkan 

agar tepat berhadapan dengan pintu masuk, sehingga tampilan tampak depan 

bangunan terlihat lebih simetris, seimbang, dan juga seakan menyambut pengunjung 

untuk masuk.  

 

Gambar  26 Transformasi Bentuk 

Pada bagian tengah bangunan diberi sirkulasi berupa ruang terbuka yang juga 

dimanfaatkan untuk menempatkan ramp sebagai sirkulasi vertical antar gedung. 

Sirkulasi di tenagh bangunan ini juga menyikapi bentuk bangunan yang kemudian 

membentuk cekungan, sehingga terbentuk bentuk massa bangunan yang menyerupai 

huruf L yang tiap sudutnya dilengkungkan, dengan ramp melingkar di tengah yang 

kemudian menjadi point of interest baik pada bangunan maupun keseluruhan tapak. 

 

Gambar  27 Tampak Depan Bangunan 
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6.2.2  Tata letak dan bentuk ruang  

Tata letak ruang diatur dengan pembagian dua kategori ruang berdasarkan sifat 

kebisingannya, yaitu ruang bising dan butuh tenang. Pembagian ruang ini kemudian 

dibagi lagi ke dalam pengelompokan tiap lantai dengan pertimbangan struktur, 

peralatan dan kebutuhan khusus ruang. Tata letak ruang yang dibatasi berdasarkan 

kebisingan, bukan pengelompokan kegiatan sejenis, menjadikan setiap gedungnya 

memiliki kegiatan yang lebih beragam dan berbaur.  

 

 

Gambar  28 Denah Lantai 1 

 

 

Gambar  29 Denah Lantai 2 
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Gambar  30 Denah Lantai 3 

6.2.3  Sirkulasi dalam bangunan 

Sistem sirkulasi dalam bangunan menggunakan single loaded corridor, dengan tangga 

sebagai penghubung antar lantai pada tiap sudut bangunan. Single loaded corridor 

dipilih karena dianggap dapat memberi transparansi antar ruang dan gedung yang 

lebih baik dibanding double loaded corridor. Dengan sirkulasi ini pengguna dapat lebih 

mudah mengetahui dan berinteraksi dengan ruang luar.  Selain itu, sirkulasi ini juga 

dapat memberi lebih banyak cahaya, dan aliran udara yang lebih baik pada ruang-

ruang dalam gedung.  

 

Gambar  31 Sirkluasi Dalam Gedung Setiap Lantai 

Dalam konsep desain ini, sirkulasi adalah bagian yang paling ditonjolkan. Dapat dilihat 

dari penggunaan ramp yang dirancang untuk berada di antara gedung sebagai sirkulasi 

vertikal penghubung antar ruang dari tiap gedung. Ramp pada bagian tengah selain 

menjadi sirkulasi juga dapat menjadi daya tarik dan salah satu tempat interaksi yang 

menarik untuk di eksplor. Ramp tersebut memberikan transparansi ruang sehingga 
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pengguna dapat mengetahui aktivitas apa saja yang ada di dalam gedung maupun luar 

gedung pada setiap level lantainya. 

 

Gambar  32 Sirkulasi Gedung 

6.2.4 Rancangan Fasad dan Atap 

a. Fasad pada bangunan ini menggunakan secondary skin dengan material panel logam 

berpori. Dimensi lembaran tiap panel adalah 1.2 m x 2.4 m dengan pori atau rongga 

ukuran 0.4 m x 0.4 m, dan berjarak. Panel logam ini diberi warna menyerupai warna 

kayu dan disusun menyelubungi gedung dengan pola melengkung yang sedikit acak. 

Material ini dipilih karena dianggap memiliki umur yang lebih panjang dan dapat 

dibentuk melengkung mengikuti bentuk bangunan. Penggunaan secondary skin ini 

menutup hampir seluruh bagian luar gedung dan beberapa bagian pada dalam 

(koridor) gedung. Penggunaan secondary skin ini bertujuan untuk dapat mengurangi 

panas berlebih dan pencahayaan yang kurang nyaman (silau). Selain itu, fasad juga 

bertujuan untuk mengurangi tampias air hujan yang masuk ke dalam koridor. Karena 

pola fasad yang monoton, maka untuk memberikan tampilan yang menarik dan sesuai 

dengan semangat remaja, pola potongan tiap panel dibentuk sehingga tercipta pola 

fasad baru yang lebih acak dan dinamis. 

  

Gambar  33 Tampak dan Fasad Bangunan 
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b. Atap bangunan selain bagian RSG menggunakan atap dengan 1 kemiringan, material 

penutup atap zincalume dan beberapa bagian menggunakan atap datar. 

6.2.5  Sistem struktur dan konstruksi. 

Struktur rangka atap menggunakan baja frame dan baja siku, kolom dan balok beton 

bertulang. Pada bagian koridor luar antar gedung menggunakan koridor struktur baja, 

dan ramp dengan penompang tali baja untuk menghindari jumlah kolom yang dapat 

memenuhi ruang tengah. Tali baja dibagi ke dalam 3 kolom penopang yang mengikat 

masing masing 1/3 bagian ramp. Kolom untuk tali baja juga sebagai penopang koridor 

bagian tengah. 

 

Gambar  34 Denah Pembalokan 

6.2.6  Sistem Utilitas 

Sistem AC:  

Bangunan yang menggunakan AC: studio musik, ruang rekaman, studio penyiaran, dan 

lab komputer dan ruang pertunjukan. Masing-masing ruang kecuali ruang pertunjukan 

menggunakan wall hung split system air conditioners karena pengunaan ruang yang 

tidak memiliki jadwal tertentu dan ruangan tidak terlalu besar, sehingga sistem AC ini 

lebih mudah untuk diatur pemakaiannya. Sedangkan untuk ruang pertunjukan 

menggunakan ducted air conditioning untuk penghawaan udara pada ruang yang 

cukup besar seperti ruang pertunjukan. 

 

Sistem tata suara: 

Ruang yang memerlukan instalasi tata suara adalah studio music, studio rekaman, 

studio penyiaran dan ruang pertunjukan. Masing-masing ruang tersebut 

membutuhkan sistem tata suara dengan menggunakan material sound absorbing 
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untuk menyerap energi berlebih di dalam ruangan seperti pantulan suara dan waktu 

dengung berlebih yang dapat mengganggu aktivitas dalam ruangan. Selain material 

penyerap suara, ruang tersebut juga membutuhkan sound proofing material (kedap 

suara) agar suara dari dalam tidak keluar dan mengganggu ruang lainnya, dan 

sebaliknya agar suara dari luar tidak menggangu aktivitas di dalam ruang. Tiap ruang 

membutuhkan jumlah bahan kedap dan serap yang berbeda tergantung kegiatan yang 

berada di dalamnya. 

 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 
Tabel 8 Perbandingan dan Rekapitulasi Hasil Rancangan 

Nama Ruang Ukuran (m2) Jumlah Kapasitas 

(orang) 

Alasan 

Rencana Hasil 

Studio Musik 80 72 1 6 Mengikuti trave 

kolom 

Studio Tari 90 108 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

Studio Lukis 90 72 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

Studio Kriya 95 72 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

Studio 

Sinematografi 

90 72 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

Studio 

Workshop 

95 72 11 20 Mengikuti trave 

kolom 

Studio  

Rekaman 

80 72 1 10 Mengikuti trave 

kolom 

R. Penyiaran 80 72 1 6 Mengikuti trave 

kolom 

Teater 700 364 1 Menyesuaikan Menyesuaikan 

ruang menyudut 

yang besar 

R. Pameran 100 324 1 Menyesuaikan Mengikuti trave 

kolom 

RSG 1000 684 1 Menyesuaikan Mengikuti trave 

kolom 
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Studio Senam 

Lantai 

100 108 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

R. Olahraga 

Indoor 

100 324 1 40 Mengikuti trave 

kolom 

R. Multifungsi 80 54 13 20 Mengikuti trave 

kolom 

R. Komputer 80 72 1 20 Mengikuti trave 

kolom 

Perpustakaan 100 236 1 Menyesuaikan Mengikuti trave 

kolom dengan 

pertimbangan 

ruang lebar di 

tengah 

R. Seminar 80 132 1 40 Mengikuti trave 

kolom 

Lobi 50 56 1 Menyesuaikan Menyesuaikan sisa 

ruang 

Cafetaria 50 54 1 Menyesuaikan Mengikuti trave 

kolom 

Mushola 30 72 1 50 Mengikuti trave 

kolom 

R. P3K 20 27 1 4 Menyesuaikan sisa 

ruang 

R. ME 6 12 2 - Menyesuaikan sisa 

ruang 

R. Alat 20 27 3 - Menyesuaikan sisa 

ruang 

Gudang 20 27 1 - Menyesuaikan sisa 

ruang 

Janitor 6 8 5 - Menyesuaikan sisa 

ruang 

Toilet Pria 15 28 7 10 Mengikuti trave 

kolom dan sisa 

ruang 

Toilet Wanita 15 28 7 10 Mengikuti trave 

kolom dan sisa 

ruang 
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R. CCTV  & 

Keamanan 

15 30 1 4 Mengikuti trave 

kolom 

R. Pengelola 30 30 1 4 Mengikuti trave 

kolom 

 

Luas bangunan keseluruhan : 8267,5 m2 

Jumlah lantai   : 3 lantai 

KDB    : 3280 m2 

RTH    : 4653,5 m2 

Jumlah Parkir   :  13 parkir mobil 

       40 parkir sepeda motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


