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BAB 6 

HASIL PERANCANGAN 

 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

 

  

Gambar 6. 1 Rencana tapak 

 

Desain tapak dan letak bangunan berada area yang konturnya lebih landai dekat 

dengan bundaran besar dan bangunan menghadap ke sisi timur. Perpustakaan 

dapat diakses melalui keempat sisi bangunan yaitu sisi utara dari Gedung E dan 

halte bus, pada sisi timur dari parkiran, pada sisi barat dari Gedung F dan pada sisi 

selatan dari gedung pusat riset ITERA.  
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6.2  Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

 

Gambar 6. 2 Gubahan massa 

 

Bentuk bangunan dirancang menggunakan secondary skin yang susunannya rapat 

agar koleksi tidak terkena paparan sinar matahari berlebih. Pada lantai dasar 

dibuat dengan luas lebih kecil dibandingkan dengan lantai 2 hingga 4 agar tidak 

terjadi tempias di area lobi karena ruang dirancang terbuka tanpa tembok 

permananen. 

 

 

Gambar 6. 3 Perspektif 
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6.2.2 Rancangan Bentuk Ruang 

Interior dirancang pada lantai dasar dengan mengekspos konstruksi balok dan 

utilitas bangunan seperti ducting AC dan untuk lantai 2 hingga 4 dirancang 

menggunakan plafond. Untuk area koleksi, rak buku disusun dengan dikelilingi 

area baca agar rak buku dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Kemudian 

pada interior bangunan terdapat efek bayangan yang difilter dari secondary skin 

sebagai penambah suasana ketika berada di dalam perpustakaan. 

  

Gambar 6. 4 Interior koleksi terbuka 

 

 

Gambar 6. 5 Interior area baca 
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Gambar 6. 6 Denah lantai 2 perpustakaan 

 

Gambar 6. 7 Denah lantai 2 perpustakaan 
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Gambar 6. 8 Denah lantai 3 perpustakaan 

 

 

Gambar 6. 9 Denah lantai 4 perpustakaan 
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6.2.3 Rancangan Fasad 

 

Gambar 6. 10 Tampak bangunan 

 

 

Gambar 6. 11 Detail fasad 
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Untuk konsep fasad, akan dirancang dengan menggunakan secondary skin dengan 

pola buku yang disusun di lemari sebagai identitas dari perpustakaan. Bentuk ini 

juga menimbulkan bayangan yang menarik sehingga menambah kesan dramatis 

pada ruangan bangunan perpustakaan ini. Material yang digunakan untuk 

secondary skin adalah wood plastic composite. 

 

6.2.4 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Gedung perpustakaan ini memiliki ketinggian 4 lantai dengan tinggi perlantainya 

4,70 m yang menggunakan kolom estimasi ukuran 0,8 m x 0,8 m dan estimasi 

ukuran balok 0,35 m x 0,75 m dengan bentang 8 m. Plat lantai memiliki ketebalan 

10 cm dan pada lantai 2 hingga 4 terdapat kantilever pada setiap sisi bangunan. 

 

Gambar 6. 12 Sistem struktur dan konstruksi 

 

6.2.5 Sistem Utilitas  

Pada lobi lantai dasar gedung perpustakaan menggunakan sistem penghawaan 

alami karena dilantai 1 adalah ruang terbuka tanpa dinding, sedangkan pada lantai 

2 hingga 4 sistem sentral air conditioner  menggunakan ducting yang terpusat di 

ruang air handling unit yang kemudian disalurkan ke ruang-ruang gedung 

perpustakaan. Perpustakaan ini juga menggunakan sistem springkler disetiap 

lantai untuk mencegah kerusakan total apabila terjadi kebakaran.
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Ducting AC 

Pipa air hujan 

Gambar 6. 13 Sistem utilitas 

6.2.6 Luas Bangunan 

 Tabel 6. 1 Luas bangunan 

No Perhitungan Luas Target (m
2
) Luas Hasil (m

2
) 

1 Luas Lahan ±27500 ±27500 

2 Luas Lantai Dasar 1687,5 1874,5 

3 Luas Lantai 2-4 1687,5 2075,2 

5 Luas Bangunan 7500   8100 

 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa luas lantai dasar dan lantai 2 sampai 4 memiliki 

jumlah yang melebihi luas target, hal ini dikarenakan adanya tambahan luas pada 

lantai 2,3 dan 4 untuk mengatasi tampias pada lantai dasar dan mengurasi cahaya 

matahari secara langsung di lobi yang dirancang terbuka tanpa dinding. 


