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BAB 6 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1  Penjelasan Rencana Tapak 

Konsep rencana tapak pada proyek perancangan student housing ini 

dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan lingkungan sekitar. 

Perancang melihat adanya kemungkinan kesenjangan yang terjadi saat 

proyek ini terbangun. Maka dari itu perancang merancang batasan lahan 

yang tidak di beton massive, melainkan menggunakan tanaman yang 

setinggi tubuh manusia.  

Selain itu, untuk ruang terbuka hijau perancang memanfaatkannya 

sebagai ruang publik. Ruang  publik ini nantinya akan dapat digunakan 

baik masyarakat umum maupun penghuni. Ruang publik ini terdiri dari 

amphitheatre yang dapat digunakan sebagai area berkumpul dan duduk-

duduk dalam skala lebih besar.  

Tak lupa dengan ruang terbuka di antara bangunan yang perancang 

desain sekaligus sebagai sirkulasi pedestrian area komersial. Perancang 

mendesain sirkulasi yang menerus guna membuat area komersial 

semakin ramai pengunjung.  

   
           Gambar  6.1. Rencana Tapak 
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6.2  Rancangan Bangunan 

Secara umum, rancangan bangunan pada proyek student housing ini 

bentuknya mengikuti bentuk pada lahan, yang di mana berbentuk meliuk 

dan bersudut, hal ini guna memanfaatkan lahan. Untuk lebih detailnya, 

akan dijelaskan pada poin berikut :  

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Dapat dilihat pada gambar 5.5, bentuk bangunannya benar-benar 

menyerupai lahan, dengan sedikit coakan di beberapa tempat. 

Dengan bentuk bangunan seperti itu, perancang berharap dapat 

menyiptakan ruang positif pada lahan. Sebagai contoh, seperti pada 

area terbuka di lantai 1, area tersebut sebagai bagian untuk 

penghijauan di dalam bangunan sekaligus sirkulasi pedestrian. 

Bangunan terdiri dari 2 massa, yaitu massa hunian putra dan hunian 

putri. Di sini perancang memisahkan bangunan berdasarkan 

klasifikasi gender penghuni, di karenakan untuk apartemen yang 

memiliki sistem sewa, dan di peruntukan untuk mahasiswa, 

perancang menilai akan lebih nyaman untuk dipisahkan, selain itu 

dapat meningkatkan kepercayaan orangtua yang mengizinkan 

anaknya untuk tinggal di student housing ini. Namun konsep ini 

tidak mengacu pada konsep syariah seperti pada umumnya, 

perancang mengaplikasikan konsep ini hanya untuk menigkatkan 

kenyamanan penghuni.  

Untuk lantai satu dan dua merupakan area komersial, lantai tiga 

merupakan fasilitas penghuni yang berisi co-working space, laundry, 

klinik, dan kolam renang. Kolam renang diletakan di open space, 

guna menjadi tambahan bagi fungsi estetika. Untuk lantai 4, 5, dan 6 

sendiri merupakan unit hunian.  

6.2.2 Rancangan Interior 

Pada interior sendiri, perancang mengaplikasikan sirkulasi loop pada 

area komersial, guna menggait pengunjung sampai ke toko di paling 
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ujung. Selain itu perancang juga menggunakan sistem single loaded 

corridor pada lantai hunian.  

Lantai hunian sendiri memiliki keunikan, yaitu adanya void yang 

cukup panjang dan area belajar/ berkumpul di ujung void nya. Hal 

ini dirancang guna menjadi area berkumpul tambahan dan berfungsi 

untuk menghidupkan suasana koridor.  

      
     Gambar  6.2. Area Belajar di Setiap Lantai Unit Hunian. 

 

6.2.3 Rancangan Fasad 

Pada fasad, perancang menggunakan kaca es pada salah satu sisi 

bangunan, namun kaca es ini hanya dari lantai tiga sampai lantai 

enam saja. Kaca dipilih menjadi material karena menurut perancang, 

kaca dapat memberikan efek lebih mewah namun tetap sederhana. 

Namun untuk kaca es, perancang memilih kaca es karena material 

tersebut dapat memberikan efek estetika dari luar, namun dari dalam 

tetap tidak silau. Kaca es juga tidak tembus pandang jika dilihat dari 

luar, sehingga material ini dinilai cocok dipasang pada lantai tipikal 

hunian. Selain itu, perancang juga mengaplikasikan secondary skin 

berbahan conwood. Hal ini guna memberikan fungsi estetika 

berlebih.  
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            Gambar  6.3. Kaca Es 

  Sumber : Google.com/kacaes, diakses pada pukul 14.30 tanggal 15 Juni 2020.  

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Sistem struktur yang digunakan merupakan rangka beton bertulang 

dengan pondasi tiang pancang, dan bentang antar kolom yaitu 8 m 

dan 6 m, sehingga proyek ini menggunakan kolom berukuran 60x60 

cm, balok induk berukuran 70x40 cm, dan balok anak berukuran 

55x40 cm.  

Proyek ini menggunakan sistem dilatasi pada bagian tertentu, 

contohnya seperti pada setiap sudut bangunan, dan pertemuan antar 

dua bangunan yang memiliki ketinggian berbeda. Sistem ini 

diaplikasikan guna memudahkan dalam pembentukan ruangan di 

dalamnya.  

6.2.5 Sistem Utilitas 

- Jaringan air bersih 

Perancang menyediakan ruang Ground Water Tank (GWT) dan 

ruang pompa pada basement untuk menampung dan mengolah air 

bersih. Sumber air bersih dari PDAM dan air tanah, lalu disalurkan 

ke ruang GWT dan dipompa ke rooftank, agar dapat dialiri ke setiap 

ruangan.  

- Jaringan air limbah 

Air limbah terdiri dari grey water dan black water, untuk grey water 

sendiri adalah air limbah non kakus yang dihasilkan dari kegiatan 

sehari-hari, seperti limbah air bekas cuci tangan, mandi, dan 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2016%2F03%2F18%2F15%2F04%2Fglass-1265189_960_720.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fid%2Fphotos%2Fkaca-es-air-biru-transparan-tutup-1265189%2F&tbnid=x8ADa_aq9DvHOM&vet=12ahUKEwiWh7LE1ovqAhV6KbcAHSieAVoQMygXegUIARDxAQ..i&docid=iLp88fwMAK4J6M&w=960&h=717&q=kaca%20es&safe=strict&ved=2ahUKEwiWh7LE1ovqAhV6KbcAHSieAVoQMygXegUIARDxAQ
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sebagainya. Grey water itu sendiri dialirkan ke drainase lahan, yang 

nantinya akan dialirkan ke drainase kota.  

Sedangkan black water adalah air kotoran limbah kakus, yang 

nantinya akan bermuara ke Sewage Treatment Plant (STP) yang 

ruanganya terletak di basement. Ruang STP itu sendiri merupakan 

ruangan instalasi sistem pengolah limbah rumah tangga atau limbah 

cair domestik termasuk limbah dari dapur, air bekas, air kotor, 

limbah maupun kotoran. 

- System penghawaan 

Kedua bangunan ini menggunakan sistem AC split, karena dinilai 

lebih hemat. Perancang menggunakan sistem AC split, karena lantai 

satu dan dua area komersial merupakan ruang terbuka yang tidak 

memerlukan AC pada koridornya. Untuk koridor hunian pun 

terdapat beberapa bukaan yang cukup lebar guna menjadi sirkulasi 

udara, sehingga yang memerlukan penghawaan cukup adalah ruang-

ruang di area komersial dan hunian.  Sedangkan untuk area 

midimarket 2 lantai, perancang menggunakan sistem AC splitduct, 

yang tetap menggunakan AC split namun terdapat ducting di atas 

plafond dan outdoor di luar.  

6.2.6 Luas Bangunan  

Luas bangunan ini adalah 22.209, sudah terdiri dari basement satu 

lantai, dua lantai area komersial, dan empat lantai apartemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


