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BAB 6  

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

Gambar 6.  1. Rencana Tapak 

 

 

Gambar 6.  2. Sirkulasi Masuk dan Keluar Mobil 
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Gambar 6.  3. Sirkulasi Masuk dan Keluar Mobil Ke Loading Dock 

 

 

Gambar 6.  4. Sirkulasi Masuk dan Keluar Mobil Bus 
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Gambar 6.  5. Sirkulasi Masuk dan Keluar Motor 

 

Pada perancangan tapak, bangunan diletakkan pada bagian tengah tapak dengan 

persentase kemiringan lahan yang cukup kecil terbilang landai menghadap ke 

arah selatan. Sebelum memasuki bangunan utama pengunjung melewati 

pedestrian yang menyesuaikan dengan bentuk kontur lahan dengan pepohonan 

disepanjang jalur pedestrian. Komponen lain pada tapak ialah rumah genset dan 

rumah pompa yang berada pada utara bangunan utama, hal ini dilakukan untuk 

memudahkan akses dan menghemat permukaan tanah untuk perkerasan.  

Gedung serbaguna dapat diakses melalui ketiga sisi area sekitar, yaitu sisi timur, 

sisi utara dan sisi selatan atau area entrance. Untuk peletakkan tempat parkir, 

parkir mobil pribadi berada di sisi barat dan sisi utara bangunan, parkir mobil 

bus di sisi timur bangunan sedangkan untuk parkir motor berada di sisi timur 

bangunan. Pada bagian sisi utara terdapat ruang terbuka yang dapat dinikmati 

pengunjung. 
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6.2 Rancangan Bangunan 

 6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 6.  6. Tampak Depan Bangunan 

Bentuk massa dipilih yaitu bentuk persegi panjang karena selain untuk 

menyesuaikan kontur bentuk persegi panjang juga merupakan bentuk 

paling umum untuk ruang auditorium. Ruangan yang bebas kolom akan 

memudahkan dalam mengakomodasi berbagai acara seperti acara 

perjamuan  maupun acara pertemuan. 

 

 6.2.2 Rancangan Interior 

 

Gambar 6.  7. Interior Auditorium A 

Interior pada ruang auditorium A dirancang yaitu dengan pengaturan 

aksesnya  memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan kursi dan meja serta 

stage yang tidak permanen atau menggunakan platform serta 

menggunakan pembatas dengan dinding partisi semi permanen yang 

dapat dibuka-tutup. Sehingga dengan begitu gedung dapat dimanfaatkan 

oleh banyak penyelenggara acara dalam waktu yang  bersamaan serta 

per-hall  dapat menampung peserta sebanyak 1250. Ruang auditorium 

memiliki ketinggian setinggi 3 lantai atau 12 m dengan menggunakan 
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plafond akustik yang berguna untuk menjaga kualitas suara didalam agar 

tidak keluar maupun suara luar tidak masuk kedalam ruangan. 

 

Gambar 6.  8. Interior Pre-Function 

 

Interior pada pre-function dirancang yaitu dengan menggunakan meja, 

kursi serta partisi yang tidak permanen agar apabila akan digunakan 

untuk acara misalnya, exhibition akan dimudahkan dalam pengaturan 

layout nya serta menggunakan material dengan warna-warna yang selaras 

dengan perabotan nya. 

 

 

Gambar 6.  9. Denah Lantai 1 
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Pada denah lantai 1 untuk yang berwarna cream merupakan sirkulasi untuk 

pengunjung, dan penyelenggara didalam bangunan. Untuk yang berwarna 

abu-abu adalah ruangan auditorium A, B, C, dan D. Untuk yang berwarna 

kuning adalah ruangan servis seperti lavatory. Untuk yang berwarna biru 

adalah ruangan pengelola yaitu kantor security. Sedangkan Untuk yang 

berwarna cokelat adalah ruangan penunjang seperti ruang persiapan. 

 

Gambar 6.  10. Denah Lantai 2 

 

Pada denah lantai 2 untuk yang berwarna cream merupakan sirkulasi untuk 

pengunjung dan pengelola di dalam bangunan. Untuk yang berwarna abu-

abu adalah void ruang auditorium A, B, C, dan D. Untuk warna cokelat 

adalah ruang penunjang seperti ruang sidang kecil, ruang sidang sedang, 

dan ruang sidang besar. Untuk yang berwarna biru adalah ruangan 

pengelola seperti ruangan direktur dan staf perdivisi. Sedangkan untuk 

yang berwarna kuning adalah ruang servis seperti lavatory. 
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 6.2.3 Rancangan Fasad 

 

     

Gambar 6.  11. Fasad Bangunan 

 

Fasad bangunan dirancang dengan menggunakan dinding kaca berukuran 

10 m x 6 m dengan ukuran kacanya  60 cm x 60 cm, serta mempunyai 

ketebalan kaca 10 mm per lembar. Untuk mengatasi masalah panas dan 

cahaya matahari yang berlebih bangunan dirancang dengan 

menggunakan secondary skin dengan motif ranting abstrak berirama. 

Material yang digunakan adalah wood platic composite yang dilubangi 

dengan bantuan laser cutter. Dalam pemasangannya panel layar ini 

ditopang dengan kerangka baja hollow galvanis. Untuk atap nya 

bangunan ini menggunakan motif siger Lampung yang sudah 

dimodifikasi sesuai dengan bentuk bangunannya. Material yang 

digunakan adalah jenis material galvalum. 
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 6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

 

Gambar 6.  12. Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Sistem struktur bawah menggunakan pondasi bore pile karena memiliki 

karakteristik sesuai dengan jenis tanah pada area site yang merupakan 

tanah lempung. Pondasi ini sangat disarankan agar tanah tidak terpengaruh 

dengan iklim dan kondisi lingkungan sekitar.  

Sistem struktur tengah  menggunakan sistem pola peruangan dengan 

fleksibilitas yang tinggi tanpa pembatas ruang yang permanen 

membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan dinding 

masiv sebagai pemikul beban. Struktur rangka baja dengan kolom yang 

digunakan ialah sistem grid satu arah dengan jarak antar kolom yaitu       

10 m . Kolom yang digunakan berukuran 80 cm x 80 cm dengan balok 

induk berukuran 80 cm x 50 cm, balok anak berukuran 60 cm x 30 cm, dan 

plat lantai dengan tebal 15 cm. Bangunan ini memiliki ketinggian 6 m tiap 

lantainya.  

Sistem struktur atas menggunakan rangka baja space frame karena 

bentang yang relatif besar kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 
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 6.2.5 Sistem Utilitas  

Untuk memenuhi kebutuhan air pada bagian belakang bangunan terdapat 

rumah pompa yang berfungsi untuk menyalurkan air ke ground water 

tank dan disalurkan ke toilet dan ruang-ruang yang membutuhkan 

sumber air seperti mushola melalui saf plumbing.  

 

 

Gambar 6.  13. Denah Plumbing Lantai 1 
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Gambar 6.  14. Rencana Plumbing Air Bersih Toilet 

Untuk alur air bersih yaitu dari sumur bor lalu ke ground water tank 

setelah itu menuju ke saf lalu dialirkan ke toilet dan tempat-tempat yang 

membutuhkan air bersih. 

 

 

Gambar 6.  15. Rencana Plumbing Air Kotor Toilet 

Untuk alur air kotor yaitu dari floor drain dan westafel lalu dialirkan ke 

bak resapan setelah diserap di bak resapan air akan dialirkan  ke sewerage 

treatment plant (STP). 
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Gambar 6.  16. Rencana Plumbing Air Kotoran Toilet 

Untuk alur air kotoran yaitu dari closet dan urinoir lalu dialirkan ke 

septictank setelah itu akan diserap oleh bak resapan. 

 

Gambar 6.  17. Rencana Plumbing Air Recycle Toilet 

Untuk alur air recycle yaitu dari sewerage treatment plant (STP) lalu 

dialirkan ke toilet yang akan digunakan untuk flash wc.   
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Sedangkan untuk kebutuhan listrik bangunan menggunakan jaringan 

listrik PLN atau genset yang tersedia pada rumah genset apabila terjadi 

keadaan darurat untuk penyaluran listrik melalui saf ME.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Pada ruang auditorium dan beberapa area publik diterapkan ac central 

yang menggunakan mesin condesnor berupa air cooled chiller yang 

diletakkan pada luar bangunan, lalu dialirkan menuju AHU serta terdapat 

sistem condensor unit VRV/ VRF yang kemudian mengalir menuju FCU 

untuk mendinginkan udara pada area kantor di lantai 1 sehingga sistem 

dibuat terpisah dengan chiller untuk lebih membagi beban daya kerja ac. 

 

Gambar 6.  19. Denah Instalasi AC 

    

Gambar 6.  18. Skema Sistem Penyediaan Listrik 
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Gambar 6.  20. Denah Instalasi Hidrant 

 

Pada gedung ini terdapat dua pencegahan yaitu pencegahan pasif dan 

pencegahan aktif. Untuk pencegahan pasif  yaitu penerangan darurat 

menggunakan sumber daya baterai, merupakan lampu penunjuk dan 

penerangan pada pintu keluar, tangga, dan pada koridor. Sedangkan, 

untuk pencegahan aktif nya menggunakan hidrant dengan daya layanan 

800 m/unit serta jarak antar alat maksimal 50 m) dan terdapat fire alarm  

berupa alat heat detektor dan smoke detector, area  pelayanan 75 m/alat . 

 

 6.2.6 Luas Bangunan 

 

Tabel 6.  1. Perhitungan Luas Bangunan 

 

No Perhitungan Luas (m
2
) 

1 Luas Lahan   ± 48.983 

2 Luas lantai dasar ± 9.400 

3 Luas lantai 2 ± 5.900 

4 Luas total bngunan   ± 15.300 

5 Luas parkiran ± 6.043 

 

 


	COVER.pdf (p.1)
	LAPORAN TA.pdf (p.2-69)

