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BAB 6  
HASIL PERANCANGAN 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

Gambar 6.1 Rencana Tapak 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

Peletakkan massa bangunan seperti pada Gambar 6.1 dikarenakan beberapa alasan. Yang 

pertama, dikarenakan area tersebut memiliki tanah relatif datar sehingga akan 

meminimalisir cut and fill. Selain itu, U-Turn dibuat lebih lebar untuk meletakkan halte 

bus. Sehingga pedestrian DE-COEX yang turun dari halte akan langsung berada di axis 

gedung ini. Menghasilkan jarak sirkulasi yang lebih cepat dan singkat. 

Gambar 6.2 Bird Eye View DE-COEX 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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Jalur masuk utama ada di Barat Daya yang dibuat sedikit berputar untuk mengantisipasi 

jika terjadi kemacetan pada jalur parkir sehingga antrian kendaraan tidak mengganggu jalan 

utama. Selain itu, dibagian Utara terdapat secondary access yang diperuntukkan bagi 

kendaraan besar seperti bus dan truk. Akses ini juga bisa digunakan untuk keperluan tamu 

VIP yang membutuhkan akses masuk lain selain melalui jalur utama. Jalur keluar ada 

dibagian Tenggara terhubung langsung dengan jalan utama. Sedangkan, jalur keluar kedua 

ada di Timur Laut yang keluar di jalan kampus ITERA. 

Drainase alami existing dirapihkan dan dibuat lebih sederhana pada bagian Utara mengikuti 

jalan ITERA. Hal ini disebabkan pertimbangan banjir dan kebersihan. Jika dibiarkan begitu 

saja, estetik yang dihasilkan tidak sebanding dengan keadaan drainasenya. Drainase ini 

tidaklah dalam dan air yang ada cenderung menggenang. Dengan membuat jalur drainase 

yang lebih sederhana, aliran air akan lebih mudah di kontrol dan kebersihan juga dapat 

lebih terjaga. 

Ruang parkir yang diberikan tidak mengikuti standar SRP karena perancang menganalisis 

bahwa pengguna gedung DE-COEX disaat situasi sedang ramai acara tertentu dapat parkir 

dimanapun selama masih dalam kawasan kampus ITERA. Sehingga pilihan parkir tidak 

terbatas dengan apa yang ada di dalam tapak saja. Namun, perancang masih tetap 

memberikan lebih dari enam ratus ruang parkir di dalam tapak. Saat memasuki lahan, parkir 

mobil yang pertama diberikan karena mobil yang memiliki badan besar dan lokasi tersebut 

yang memiliki lahan paling luas. Sedangkan, untuk pengendara motor akan parkir lebih ke 

Utara. Selain itu parkir bus diletakkan di dekat secondary access untuk kemudahan 

pencapaian. 

  

Gambar 6.3 Parkir DE-COEX 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 



 

52 

 

6.1.1 Sirkulasi Tapak 

 

  

Gambar 6.4 Sirkulasi Kendaraan Mobil dan Motor 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Gambar 6.5 Sirkulasi Kendaraan Bus dan Truk 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

Bentuk lengkungan atap DE-COEX diambil dari bentuk tempurung penyu belimbing. 

Bentukkan ini secara anatomis memiliki kemampuan yang baik dalam membantu 

penyu belimbing memecah arus laut dan cukup untuk menjadikannya reptil laut 

tercepat didunia. Selain itu, untuk bagian denah sendiri perancangan berangkat dari 

ruang utama yang panjang ruang utama adalah dua kali lebarnya. Sehingga bentukan 

denah hampir persegi. 

 

Gambar 6.6 Anatomi Tubuh Leatherback Sea Turtle 

Sumber: Jean-Yves Georges dan Sabrina Fossette, 2006 

 

Gambar 6.7 Bentuk Bangunan Perspektif 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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6.2.2 Interior Bangunan 

Bagian interior dirancang minim ornamen sehingga bangunan terlihat lebih 

menimbulkan kesan bersih dan luas. Hal ini juga diperkuat dengan penggunaan 

plafond dengan tinggi empat meter dari permukaan lantai dan penggunaan warna putih 

sebagai pelapis dinding. 

Gambar 6.8 Interior Lounge 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

Gambar 6.9 Interior Large Meeting Room 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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6.2.3 Fasad Bangunan 

Fasad bangunan dirancang mengarah ke Tenggara searah dengan arah angin kawasan. 

Dengan dinding kaca agar bukaan dapat maksimal, biaya pembangunan lebih murah, 

dan waktu pengerjaan lebih singkat. Digabungkan dengan konsep tropis, dibuatlah 

secondary façade yang terhubung dengan sensor cahaya. Fasad bangunan dapat 

membuka dan menutup sesuai dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan dalam 

bangunan. 

Gambar 6.10 Fasad DE-COEX 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Gambar 6.11 Fasad Tipikal DE-COEX 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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6.2.4 Struktur dan Konstruksi 

Struktur kolom dan balok bangunan menggunakan beton bertulang sedangkan untuk 

konstruksi atapnya menggunakan double suspention steel dengan penutup atap aspal 

bitumen. Pada bagian pondasi, DE-COEX ITERA direncanakan menggunakan pondasi 

borpile dengan kedalaman sampai dengan tanah keras. Dinding bangunan menggunakan 

pasangan bata dengan tebal finishing dua puluh sentimeter.  

Gambar 6.12 Isometric Exploded DE-COEX 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 
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6.2.5 Sistem Utilitas 

6.2.6 HVAC 

Pendingin udara DE-COEX ITERA menggunakan sistem AC Central. 

Penggunaan jenis ini dikarenakan pengguna gedung yang sangat banyak 

sehingga beban pendinginan juga lebih besar. 

  

Gambar 6.14 Denah HVAC 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Gambar 6.13 Isometri HVAC 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

Ket.: 

 Supply Air Ducting 

 Return Air Ducting 

Ket.: 

 Supply Air Ducting 

 Return Air Ducting 
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6.2.6.1 Plumbing 

Dengan 3 jenis pipa antara lain pipa air bersih, air bekas, dan air kotoran. Air 

bekas akan dimasukkan ke dalam mesin WTP untuk dijadikan air daur ulang. 

6.2.6.2 Proteksi Kebakaran 

 

  

Gambar 6.15 Isometric Plumbing 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Gambar 6.16 Denah Proteksi Kebakaran 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Ket.: 

 Cold Water Plumbing 

 Sanitary Plumbing 

Ket.: 

 Fire Protection Plumbing 
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Gambar 6.17 Isometri Proteksi Kebakaran 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

6.2.7 Luas Bangunan 

Perancangan DE-COEX menghasilkan luas bangunan sebesar 9.370 m2 dengan luas 

lantai terbangun 11.500 m2.   

Gambar 6.18 Lantai Dasar Bangunan 

Sumber: Fitrananda R.J.Hnt, 2020 

 

Ket.: 

 Fire Protection Plumbing 
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