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BAB 7 

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

Pada saat sebelum merancang penulis berfikir bahwa akan banyak sekali kesulitan bagi penulis 

dalam merancang bangunan aquatic center, dikarenakan bangunan ini merupakan bangunan bentang 

lebar yang harus memiliki bentuk yang organik, megah, dan tidak kotak seperti halnya pada London 

Aquatics Center karya arsitek Zaha Hadid. Namun pada saat melalui proses perancangan dan 

brainstorming, ternyata banyak aspek yang harus diperhatikan selain bentuk yang indah harus juga 

memperhatikan sirkulasi, utilitas, dan struktur. Tidak hanya itu, terdapat batasan-batasan dalam 

merancang yaitu seperti peraturan terkait baik dari FINA, PERMENPORA, dan Peraturan Daerah Bandar 

Lampung. Dalam proses pengerjaannya diawali dengan penulisan proposal untuk mengkaji dan studi 

literatur terhadap bangunan aquatic center yang sudah terbangun. Disini penulis melakukan pencarian 

preseden, mengkaji artikel dan peraturan untuk mendapatkan referensi mengenai bangunan aquatic 

center, sehingga penulis akan mendapatkan pengertian, isu bangunan aquatic center, persyaratan 

ruang dan kedekatan antar ruang. Selain itu, penulis juga berkunjung ke Stadion Akuatik GBK yaitu 

melakukan survey secara langsung untuk menganalisa sirkulasi ruang luar dan dalam, tata ruang, 

pengelolaan ruang, bentuk bangunan, struktur yang digunakan, dan bentukan bangunan. Disini penulis 

harus berfikir untuk mengimplemntasikan isu-isu pada proyek ini. Dengan mengertinya pemahaman 

proyek, sehingga membuka banyangan penulis terhadapt banguna aquatic center.  

Setelah melakukan proses analisa studi preseden, penulis melakukan survey lahan sebagai 

proses analisa lahan untuk mendapatkan data-data yang nantinya akan dibutuhkan untuk menemukan 

potensi apa saja yang berkaitan dengan isu perancangan aquatic center. Dengan adanya data tersebut, 

akan mendapatkan masalah dan potensi yang akan menjadi lebih kompleks dan memicu penulis untuk 

berfikir kritis dalam memecahkan permasalahan.  

Kemudian lanjut kedalam proses perancangan bangunan, fokus penulis dalam merancangan 

aquatic center ini yaitu sirkulasi pengguna yang mana sesuai dengan standar internasional. Sehingga 

akan didapatkan peletakan ruang yang efisien sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah 

mendapatkan sirkulasi yang sesuai dengan ketentuan, dilakukan proses gubahan massa. Pada proses 

ini, penulis membutuhkan waktu cukup lama untuk mencari massa yang unik memiliki nilai visual yang 

baik dan merespon isu-isu perancangan.  

Pada proses terakhir yaitu perancangan fasad yang mana menjadi salah satu poin penting, 

karena perancangan fasad ini harus dipertimbangkan karena fasad merupakan wajah terluar yang akan 

menarik pengunjung yang datang dan menjadikan sebagai point of interest. Disini penulis merancang 
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fasad dengan mengadopsi simbol budaya Lampung kain tapis dengan pola lereng-lereng yang 

digunakan pada secondary skin. Selain pada, secondary skin simbol budaya lampung yang 

diimplementasikan pada aquatic center ini yaitu ornament perahu yang terletak pada kolom penopang 

atap dan pada penutup atapnya juga menggunakan seperti atap yang digunakan pada arsitektur 

tradisional Lampung. pada proses ini, menggunakan waktu cukup lama untuk menemukan fasad yang 

sesuai dengan isu dan visual yang baik.  

Seteleh melewati proses perancangan, penulis sungguh tidak menyangka sebelumnya bahwa 

penulis mampu membuat rancangan tugas akhir seperti yang penulis hasilkan. Pada awal pengerjaan 

penulis hanya memiliki konsep dan bentuk massa yang biasa-biasa saja. Melalui proses asistensi 

dengan dosen pembimbing, membuka wawasan dan pemahaman terhadap bagaimana cara 

menentukan sirkulasi yang baik, bagaimana cara menentukan dan memilih preseden, mengetahui  

mengenai utilitas air kolam renang, cara membuat struktur disketchup dengan plugin. 
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