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BAB VI 

HASIL PERANCANGAN 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

6.1.1 Perletakan dan Orientasi Massa Bangunan 

 

Gambar 28 Siteplan Aquatic Centre 

Perletakkan bangunan Aquatic Centre ini mengarah ke bagian selatan yaitu 

berhadapan dengan jalan utama dan ditempatkan di tengah tapak, karena bertujuan 

untuk menjadikan bangunan Aquatic Centre ini menjadi bangunan yang memiliki 

vocal point.Selain itu diletakan dibagian utara-selatan agar paparan sinar matahari 

tidak terlalu menyengat masuk kedalam bangunan tersebut dan juga dengan 

peletakan bangunan seperti itu maka aliran angin yang bergerak dari arah Tenggara 

menuju Barat Laut akan dengan mudah masuk kedalam bangunan dengan 

baik.Sedangkan untuk bagian bangunan yang menghadap kearah datang dan 

terbenamnya matahari akan diberikan fasad untuk dapat memfilterisasikan cahaya 

matahari yang masuk kedalam ruangan agar menjaga suhu ruangan tetap stabil. 
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6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

 

Gambar 29. Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

 

Sirkulasi manusia dan kendaraan dipisah seperti pada gambar yang terlampir, 

dimana para pejalan kaki disediakan trotoar untuk berjalan di pinggir bangunan 

Aquatic Centre dan disediakan juga jalan khusus pejalan kaki ketika ingin memasuki 

area dalam bangunan. 

 

 

Gambar 30. Area Parkir Aquatic Centre 

 

Untuk sirkulasi kendaraan dibagi menjadi dua jalur keluar-masuk di setiap gerbang 

masuk yang ada untuk mempermudah lalu lintas kendaraan. Selain itu untuk 

perletakkan parkir dipisah antara parkir mobil dan parkir motor pengunjung, parkir 

VIP, parkir difabel, parkir bus. Parkir atlet, pengelola dan staff. 
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6.1.3 Ruang Terbuka hijau 

 

Gambar 31. Plaza Aquatic Centre 

 

Pada kawasan Aquatic Centre ini terdapat plaza yang dapat digunakan oleh seluruh 

pengunjung Aquatic Centre ini, dimana plaza ini terdapat fasilitas olahraga dan 

fasilitas bermain ana-anak. Failitas ini dapat diaksses walaupun didalam bangunan 

sedang berlangsung sebuah kompetisi pertandingan baik tingkat Naional maupun 

Internasional. Selain itu pada sekitar kawasan Aquatic Centre ini memiliki banyak 

vegetasi yang mengitari bangunan tersebut sehingga dapat mempercantik sekaligus 

dapat menyejukkan serta membuat linkungkan menjadi asri. 

 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1. Bentuk Bangunan 

 

Gambar 32 Bentuk Bangunan Aquatic Centre 
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Bangunan Aquatic Centre ini didesain dengan menggunakan bentuk persegi panjang 

karena bentuk persegi merupakan bentuk yang dapat dijangkau semua sudut dan sisi 

bangunannya. Selain itu bentuk persegi juga mudah untuk menentukan program ruang 

dan dapat memudahkan para pengguna bangunan untuk menemukan setiap ruangan 

yang terdapat di bangunan tersebut. Bentuk bangunan ini terinspirasi dari bentuk kapal 

pesiar dengan bentuk atap yang diadopsi dari bentuk gellombang air sehingga dapat 

mencirikhaskan bangunan ini sebagai bangunan olahraga dan rekreasi air. 

 

6.2.2. Tata Letak dan bentuk ruang 

Tata letak ruangan pada bangunan ini memanjang dengan bentuk ruang persegi 

dilengkapi dengan koridor dengan sistem single-loaded dengan tujuan pemisahan 

zonasi setiap ruang. 

 

6.2.3. Sirkulasi dalam ruang 

Sirkulasi ruang dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing masing, 

seperti sirkulasi untuk atlet, pelatih dan ofisial terpisah dari umum dan media. Selain itu 

sirkulasi pengelola dan servis juga terpisah dari area umum dan atlet. 

 

6.2.4. Rancangan fasad dan atap 

 Rancangan Fasad 

 

Gambar 33. Fasad Depan Bangunan 
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Gambar 34 Fasad Samping Bangunan 

 

 

Gambar 35 Detail Fasad Bangunan 

 

 

Fasad pada bangunan ini terinspirasi dari bangunan yang ada di Bandar lampung 

yaitu Mall Boemi Kedaton dimana terdapat pola-pola berirama yang dilubangi 

sehingga pada saat terkena sinar matahari maka akan membentuk bayangan 

yang akan diteruskan masuk kedalam ruangan sehingga dapat mempercantik dan 

memberi nilai estetika pada ruangan tersebut. Pola pada fasad ini berasal dari 

bentuk atau motif kain tapi ciri khas Lampung dan material fasad yang digunakan 

ialah ACP (Alumunium Composite Panel). Selain itu fungsi utama dari penggunaan 

fasad ini sendiri ialah untuk memfilter cahaya yang langsung masuk kebangunan 

sehingga dapat meminimalisir panas yang akan masuk ke bangunan. 
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 Rancangan Atap 

 

 

Gambar 36 Rancangan Atap 

 

Rancangan atap pada bangunan Aquatic Centre ini terinspirasi dari bentuk 

gelombang air sehingga dapat mencirikhaskan bahwa bangunan ini merupakan 

bangunan untuk fasilitas olahraga air. Material atap yang digunakan ialah atap 

Zincalum dengan struktur atap Sapce Frame 

 

6.2.5. Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

 

Gambar 37. Sistem Struktur Atap 

Pada sistem struktur, bangunan Aquatic Centre ini menggunakan sistem struktur atap 

bentang lebar (SpaceFrame). Untuk struktur bawah bangunan menggunakan struktur 

Borepile. Selain itu pada ujung atap bangunan diberi talang air seperti pada gambar 

terlampir untuk menampung air yang jatuh dari atap agar tidak langsung mengenai 

bangunan secara langsung. Dan untuk penyangga atap dari atap ke kolom 

menggunakan penyangga berupa plat perata beban, kaki peyangga dan ball joint. 
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Gambar 38. Talang Air 

 

Gambar 39. Penyangga Atap 

6.2.6. Sistem Utilitas 

 Pada sistem penghawaan alami bangunan ini diaplikasikan dengan penggunaan 

roster pada beberapa sisi bangunan sehingga aliran udara dari luar bangunan 

dapat mengalir dengan baik ke dalam bangunan sehingga menciptakan 

penghawaan alami yang efisien. Sistem ini dalam diterapkan pada ruangan yang 

tidak membutuhkan penghawaan buatan. Kemudian bangunan juga dapat desain 

dengan banyaknya bukaan, pemilihan bahan material bangunan yang tepat, 

menaikkan ketinggian plafond agar terciptanya siklus udara yang baik. 

 Pada sistem penghawaan buatan ini menggunakan AC (Air Conditioner) dengan 

sistem AC Central yaitu menggunakan ducting atau pipa penyalur dari menara 

pendingin yang diletakkan di luar bangunan. AC central ini akan diletakkan pada 

ruang khusus diantara, ruang VIP, Atlet Lounge dan lain-lain 

 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

Dari hasil perancangan bangunan Aquatic Centre di kawasan PKOR Wayhalim Bandar 

Lampung, bangunan tersebut memiliki luas bangunan yaitu  190m x 95m dengan jumlah 

lantai yaitu dua lantai. Tinggi bangunan mencapai 20m dengan KDB 60% dari total luas 

bangunan dan 40% RTH terbentuk termasuk dengan terbentuknya plaza di kawasan Aquatic 

Centre tersebut.  


